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1. Rozbor pramenů a literatury 
 
 Česká historiografie dosud nevěnovala odpovídající pozornost 

významnému novináři, historikovi, publicistovi a jednomu z předních představitelů 

národněsocialistické strany, politikovi demokratického smýšlení, Hubertu Ripkovi 

(1895-1958). Cílem předkládané práce se proto stalo zachycení života této 

významné osobnosti českých a československých dějin 20. století. Z důvodu 

značného rozsahu jeho novinářské a politické činnosti byl za mezník zvolen rok 

1945, kdy se dne 17. května Hubert Ripka po šestiletém období exilu vrátil do 

osvobozeného Československa.  

 

Nejvýznamnějším zdrojem informací k osobnímu životu a politické činnosti 

Huberta Ripky je fond Hubert Ripka, který je uložen v Národním archivu v Praze 

na Chodovci (NA). Fond obsahuje 261 kartonů a v současné době k němu vzniká 

nový inventář.1 Jedinou dostupnou pomůckou, která má pouze omezenou 

využitelnost, je soupis písemností z roku 1951 z bývalého Studijního ústavu 

Ministerstva vnitra.  

 Fondy Studijního ústavu byly rozděleny do šesti skupin. První skupinu, ve 

které byl umístěn fond Hubert Ripka, tvořily materiály československého původu 

týkající se buď jednotlivých osob nebo celých profesních skupin. Fond Hubert 

Ripka měl v této skupině pořadové číslo 1 (proto se o fondu Hubert Ripka dodnes 

někdy hovoří jako o fondu číslo 1). Tento fond vznikl z písemností, které byly 

zabaveny Státní policií v Ripkově bytě a pracovně poté, co po únorovém převratu 

v roce 1948 emigroval. V 70. a 80. letech docházelo k přemísťování fondů, 

přičemž největším příjemcem fondů Studijního ústavu se stal Státní ústřední 

archiv (dnešní Národní archiv). To byl vedle fondu H. Ripka osud například fondů 

                                                 
1 Novou inventarizaci a zároveň sloučení s fondem Pozůstalost dr. H. Ripky 1939-1945 provádí I. Šťovíček. 
Materiál fondu Pozůstalost dr. H. Ripky 1939-1945 převzal v roce 1958 Státní ústřední archiv (dnešní 
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L. Feierabend, J. Stránský, P. Zenkl, E. Moravec, J. Šrámek, B. Laušman a 

dalších.2 

 Časový rozsah fondu H. Ripka je ohraničen rokem 1948, kdy H. Ripka 

odešel do exilu, ze kterého se již do Československa nevrátil. Fond, který do 

značné míry postrádá chronologickou i tematickou vnitřní strukturu, obsahuje 

Ripkovy osobní doklady, osobní vysvědčení, osobní korespondenci, koncepty 

článků a studií z 20. a 30. let 20. století, účetní doklady. Dále jsou zde uloženy 

záznamy o informativních zahraničních cestách, záznamy o rozhovorech s E. 

Benešem. Největší část písemných materiálů pochází z období 1939-1945. Jedná 

se vedle osobní a úřední korespondence o Ripkovy záznamy o rozhovorech se 

zahraničními politiky z doby jeho působení v pařížském Československém 

národním výboru (ČSNV) a poté v londýnském ministerstvu zahraničních věcí 

(MZV), záznamy rozhovorů s československými exilovými politiky, přijaté a 

odeslané depeše, rukopisy přednášek a záznamy rozhlasových projevů, výklady 

ve Státní radě a nejrůznější organizační spisy ČSNV a MZV. 

 Vzhledem k tomu, že se H. Ripka věnoval do roku 1938 především 

novinářské profesi a poté v emigraci informační a propagační činnosti v rámci 

československého státního exilového zřízení, obsahuje fond Hubert Ripka 

obrovské množství písemných materiálů, jejichž původcem nebyl sám H. Ripka, 

ale které byly pro jeho činnost nepostradatelné. Jedná se o redakční materiály, 

výstřižky z novin, přehledy československého a zahraničního tisku, zápisy ze 

schůzí ČSNV, zprávy z protektorátu atd.  

 V archivu Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 

(AÚSD) je uložen fond Hubert Ripka, jehož písemný materiál má odlišnou povahu 

od archiválií, které jsou uloženy v Národním archivu. Jedná se z největší části o 

písemnosti z období let 1945-1948 a především z období Ripkova druhého exilu 

po roce 1948. I přesto jsou zde některé materiály, které se vztahují k 

zpracovávanému období, tedy do roku 1945. Jedná se především o písemnosti 

uložené v kartonech číslo 1, 28, 31, 32, 34 a 45. Kromě materiálů známých z 

Nádorního archivu je zde vyúčtování za evakuaci z Francie z června a července 

1940, část korespondence H. Ripky se Z. Fierlingerem z období druhé světové 

                                                                                                                                                    
Národní archiv) z ministerstva zahraničního obchodu.  Po provedení skartace části písemností byl vytvořen 
fond o rozsahu 46 kartonů. 
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války, zprávy J. Stránského pro H. Ripku o průběhu moskevských jednání z 

března 1945. Zdrojem informací pro Ripkovy aktivity v září a na počátku října 1938 

je zpráva P. Drtiny: Tzv. Zenklův puč, která je uložena rovněž ve fondu Hubert 

Ripka v AÚSD. Archivní materiál, který je uložen v AÚSD, bude nejdůležitějším 

zdrojem informací pro případné zpracování období 1948-1958. Fond má celkem 

46 kartonů, které pocházejí z písemné pozůstalosti H. Ripky, kterou se díky V. 

Prečanovi podařilo získat a do České republiky přivézt v roce 1997 od Ripkova 

syna Georgese Ripky. Fond má kvalitní inventář, který zpracoval P. Paleček.3 

 Výzkum byl provedem rovněž ve fondu Edvard Beneš (EB), který je uložen 

v Archivu Ústavu T. G. Masaryka AV ČR (AÚTGM). Fond je rozdělen do čtyř 

oddělení, přičemž pro sledované téma je časově relevantní oddělení I, II a IV (odd. 

III se vztahuje k období 1945-1948). Fond EB I obsahuje zprávy H. Ripky o jeho 

zahraničních cestách, záznamy rozhovorů s francouzskými, britskými a 

jugoslávskými politiky a novináři z 30. let 20. století. Hubert Ripka tyto záznamy 

pořizoval jako Benešův politický důvěrník. Fond EB II obsahuje písemný materiál 

především z období 1939-1945. Z písemností, které se vztahují k osobě H. Ripky 

se jedná o Ripkovy záznamy o rozhovorech s britskými, sovětskými, americkými, 

polskými  a jugoslávskými politickými představiteli. H. Ripka posílal záznamy E. 

Benešovi, v některých případech rovněž J. Masarykovi. Pro vlastní potřebu si 

ponechával opisy, které jsou uloženy ve fondu H. Ripka v Národním archivu. Fond 

EB II obsahuje rovněž důležité prameny pro počátky informační a propagační 

činnosti H. Ripky v Paříži na jaře a v létě 1939. Jedná se o záznamy Ripkových 

rozhovorů s francouzskými politiky, které H. Ripka pořizoval pro E. Beneše, 

korespondence s E. Benešem, kterého H. Ripka průběžně informoval do 

Spojených států amerických o svém postavení v Paříži. Fond EB IV obsahuje 

Benešovu korespondenci (EB IV/2). Jsou zde uloženy Ripkovy informativní zprávy 

o vnitropolitických záležitostech pro E. Beneše již z poloviny 20. let a z 30. let.  

 Archivní materiály, které pocházejí z činnosti československého exilového 

zřízení, jsou uloženy v Archivu ministerstva zahraničních věcí v Praze (AMZV). Ve 

fondu Londýnský archiv (LA) jsou Ripkou odeslané a přijaté depeše, úřední 

korespondence, zprávy pro Státní radu o činnosti Ripkou řízené informační a 

                                                                                                                                                    
2 Srov.: Frolík, J.: Osud fondů Studijního ústavu MV. In: Archivní časopis, roč. 48, r. 1998, č. 1, s. 4-15. 
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propagační služby exilového ministerstva zahraničních věcí, záznamy o Ripkových 

propagačních zájezdech, projevech a přednáškách. Londýnský archiv důvěrný 

(LA-D) obsahuje Ripkovy záznamy o jednáních o československo-polskou 

konfederaci, jednání H. Ripky o hospodářské pomoci s UNRRA na konci války, 

dokumenty o koordinaci postupu v mezinárodních jednáních a další organizační 

spisy a také osobní složku H. Ripky jako zaměstnance MZV. 

 Poněkud neobvyklý způsob práce s archivními materiály je uplatňován v 

Archivu ministerstva vnitra (AMV). Způsob lustrací jednotlivých osob souvisí s 

účelovým využíváním materiálů (schromážděných z různých archivů) v době před 

rokem 1989. Pro zpracování životopisu však není tato metoda vyhledávání 

takovou nevýhodou. To, že výzkum v AMV měl však jen doplňující charakter, bylo 

způsobeno tím, že většina písemných materiálů k osobě H. Ripky pochází až z 50. 

let 20. století. Jejich výpovědní hodnota pro období Ripkova života do roku 1945 je 

značně omezená. Podstatné písemné materiály z období před rokem 1945 byly již 

známy z výše uvedených archivů, především z nejrozsáhlejšího fondu Hubert 

Ripka v Národním archivu. V AMV jsou uloženy rovněž některé materiály z období 

1945-1948, kdy byl H. Ripka ministrem zahraničního obchodu. 

 Dalším zdrojem informací pro životopis Huberta Ripky se stal Archiv 

Českého rozhlasu (AČRo). Zde jsou uchovány zvukové záznamy některých 

Ripkových rozhlasových projevů. Dochovalo se několik Ripkových rozhlasových 

projevů z období let 1935-1938, většina zvukových nahrávek však pochází z 

československého vysílání londýnské BBC za druhé světové války. Historickou 

hodnotu mají zejména zvukové záznamy projevů H. Ripky z období pražského 

povstání v květnu 1945 (rozhlasové projevy H. Ripky z Londýna z 5., 7. a 9. 

května 1945). V AČRo je umístěn rovněž dosud archivně nezpracovaný písemný 

materiál z činnosti československé sekce BBC. V souvislosti s osobou H. Ripky 

jsou zde neuspořádaně (mezi dalším materiálem z činnosti československého 

vysílání) uloženy písemné záznamy Ripkových rozhlasových projevů v 

československém vysílání BBC, které jsou však k dispozici také ve fondu Hubert 

Ripka v Národním archivu. 

                                                                                                                                                    
3 Paleček, P.: Ministr Hubert Ripka a jeho osobní archiv. Inventář osobního fondu. Prameny a studie k 
dějinám československého exilu 1948-1989, sv. 4. Brno, Prius, 2000. 
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 Pro období Ripkových vysokoškolských studií bylo využito písemných 

materiálů Archivu Univerzity Karlovy v Praze (AUK). Ve sbírkách Filozofové řádní 

a Právníci řádní se dochovaly seznamy Ripkou absolvovaných přednášek, 

seznamy prostudované literatury k státní zkoušce z pedagogiky a výsledky 

zkoušky, posudky Ripkovy dizertační práce. V AUK jsou rovněž uloženy výroční 

zprávy c. k. státního gymnázia v Žitné ulici, které obsahují základní údaje o 

průběhu Ripkova středoškolského studia. 

 Při heuristice bylo přihlédnuto rovněž k některým dalším archivním 

materiálům, které byly použity pro doplňující informace. Jednalo se o písemnosti 

(zejména korespondenci) z fondu Z. Fierlinger a R. Bechyně, které jsou uloženy v 

Archivu Národního muzea (ANM), dále archivní materiály z fondu Archiv 

Československé strany socialistické a fondu 100/24, KSČ-ÚV-K. Gottwald v 

Národním archivu, korespondence z fondů V. Klecanda, V. Chaloupecký, K. 

Krofta, J. Werstadt z Archivu Akademie věd ČR a písemné materiály z fondů 20 a 

37 (Archiv Velitelství vojenské zpravodajské služby) z Vojenského ústředního 

archivu (VÚA, dříve Vojenský historický archiv). 

 

 Politickou činnost Huberta Ripky v době jeho prvního exilu v letech 1938-

1945 přibližuje celá řada tématických pramenných edic. Pramenné edice z 90. let 

a let pozdějších se vyznačují vysokou kvalitou heuristického a kritického 

zpracování, které bylo umožněno zkušeným autorským kolektivem jednotlivých 

edic a finanční podporou grantových agentur. Řada dokumentů k pařížskému 

období Ripkovy emigrace byla publikována v edici, jejímž cílem bylo objasnit 

počátky československého zahraničního odboje a počátky diplomatických aktivit 

formující se československé zahraniční reprezentace v době od 15. března 1939 

do ustavení prozatímní československé vlády v Londýně v létě roku 1940. V edici 

autorského kolektivu J. Němeček, J. Kuklík, J. Nováčková a I. Šťovíček Od 

rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-

19404 byly publikovány některé vzájemné dopisy E. Beneše a H. Ripky, které se 

vztahují k organizování a programu československé zahraniční akce, záznamy 

Ripkových jednání s politickými představiteli ve Francii, zprávy určené pro E. 

                                                 
4 Němeček, J., Kuklík, J., Nováčková, H., Šťovíček, I.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání 
československé prozatímní vlády 1939-1940. Praha, Karolinum, 2002. 
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Beneše, kterými ho H. Ripka informoval o francouzské zahraniční politice a 

poměru francouzské vlády k československé zahraniční akci a později k 

Československému národnímu výboru. Z důvodu značného rozsahu byly jako 

samostatná příloha k edici publikovány záznamy ze schůzí ČSNV.5 Chronologický 

přehled zápisů ze schůzí ČSNV od 7. října 1939 do 6. června 1940 umožňuje 

sledovat činnost H. Ripky v pařížském ČSNV, zejména jednání o tiskových 

záležitostech. 

 Tematická pramenná edice k československo-sovětským vztahům v letech 

1939-19456 obsahuje záznamy rozhovorů H. Ripky se sovětskými představiteli v 

Londýně (A. J. Bogomolovem, I. A. Čičajevem, V. Z. Lebeděvem ad.). Jednalo se 

především o informování sovětské strany o jednáních mezi československou a 

polskou exilovou reprezentací o plánu poválečné československo-polské 

konfederace, Ripkovy výklady ve Státní radě v souvislosti s přípravou 

československo-sovětské smlouvy z roku 1943, ale také záznamy o Ripkových 

rozhovorech s britským vyslancem u československé exilové vlády P. Nicholsem 

(o československo-polských jednáních, českoskovensko-sovětských vztazích atd).  

 Speciálně československo-polským vztahům za druhé světové války je 

věnována edice Československo-polská jednání o konfederaci 1939-1944.7 K 

Ripkově činnosti zde byly zveřejněny záznamy jednání H. Ripky s polskými 

exilovými představiteli (především A. Zaleským, S. Strońským), protokoly schůzí 

československo-polského koordinačního výboru, jehož byl H. Ripka členem a další 

dokumenty. Znalost francouzštiny a francouzského politického prostředí 

předurčovala H. Ripku rovněž k tomu, aby vedl důležitá jednání s francouzskými 

exilovými politickými představiteli. K československo-francouzským vztahům v 

době od ustavení československé prozatímní vlády v exilu v létě roku 1940 a 

zároveň od počátků formování hnutí Svobodných Francouzů až do osvobození 

Československa v květnu 1945 byla v roce 2005 publikována samostatná 

pramenná edice.8 Editovány jsou zde Ripkovy záznamy o politických jednáních s 

                                                 
5 Kuklík, J., Němeček, J., Nováčková, H., Šťovíček, I.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání 
československé prozatímní vlády 1939-1940 - Příloha. Praha, Karolinum, 1999. 
6 Němeček, J., Nováčková, H., Šťovíček, I., Tejchman, M.: Československo-sovětské vztahy v 
diplomatických jednáních 1939-1945, díl I  a II. Praha, SÚA, 1998 (díl II. vyd. 1999).  
7 Šťovíček, I.: Československo-polská jednání o konfederaci 1939-1944. Praha, HÚ AČR, 1994. 
8 Němeček, J., Nováčková, H., Šťovíček, I., Kuklík, J.: Československo-francouzské vztahy v 
diplomatických jednáních 1940-1945. Praha, Karolinum, 2005. 
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francouzským zahraničním komisařem a později vyslancem M. Dejeanem, Ch. de 

Gaullem a dalšími, jejichž cílem bylo francouzské prohlášení o neplatnosti 

Mnichova, návrhy společné československo-francouzské deklarace z 22. srpna 

1944, na níž se H. Ripka významně podílel a další relevantní dokumenty. 

 Hubert Ripka se za druhé světové války stal v exilu jedním z největších a 

nejrozhodnějších zastánců myšlenky vysídlení československých Němců. 

Záznamy H. Ripky o jednáních o této otázce s W. Jakschem, A. J. Bogomolovem, 

dále memoramdum československé vlády o transferu Němců z Československa, 

na kterém se H. Ripka podílel a Ripkovy přednášky na konferencích 

sudetoněmecké protifašistické fronty v Londýně, byly otištěny v edici Češi a 

sudetoněmecká otázka 1939-1945.9 

 Opominuty nebyly ani starší edice, z nichž nejvíce informací k osobě H. 

Ripky obsahují Dokumenty z historie československé politiky 1939-194310 a Cesta 

ke Květnu11.  

 

 Pro zpracování Ripkovy novinářské činnosti, která byla jeho hlavní pracovní 

náplní po celou dobu první republiky, bylo využito příslušných periodik. Hubert 

Ripka v období 1917-1938 publikoval v téměř dvou desítkách československých 

periodik a přispíval do několika periodik zahraničních (např. Slavonic Review, Le 

Monde Slave). V některých případech se jednalo jen o občasnou spolupráci 

(Demokratický střed, Přítomnost, Nové Čechy, Zahraniční politika, Český časopis 

historický, Země sovětů, Praha-Moskva). Do některých periodik přispíval H. Ripka 

jen v určitém, relativně krátkém období (Mladá generace, Zítřek, Národ, České 

slovo), což souviselo především s vývojem jeho politických názorů. Pravidelně od 

roku 1925 přispíval svými odbornými články, které se zaměřovaly na 

jihoslovanskou problematiku, do Slovanského přehledu. Vysokou úrovní se 

vyznačují rovněž občasné články s jihoslovanskou tématikou v Zahraniční politice. 

Daleko nejrozsáhlejší Ripkova žurnalistická činnost souvisela v letech 1925-1930 

s deníkem Národní osvobození a v letech 1930-1938 s deníkem Lidové noviny. 

Seznamy všech Ripkových článků z těchto deníků jsou součástí příloh (Příloha 

                                                 
9 Vondrová, J.: Češi a sudetoněmecká otázka 1939-1945. Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 1994.  
10 Otáhalová, L., Červinková, M.: Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943, díl I. a II. Praha, 
Academia, 1966. 
11 Klimeš, M., Lesjuk, P., Malá, I., Prečan, V.: Cesta ke Květnu, díl I. Praha, ČSAV, 1965. 
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IV., Příloha VII.). Značný rozsah těchto příloh svědčí o tom, že Hubert Ripka patřil 

za první republiky mezi nejaktivnější novináře. Při zpracování Ripkova 

novinářského období však nebylo vycházeno jen z těchto dvou deníků, ale ze 

všech periodik, do kterých v daném období příspíval (viz seznam použitých 

pramenů a literatury). Všechna tato periodika byla systematicky prozkoumána. 

Většina periodik je k dispozici v Národní knihovně (NK), některé však již jen v 

podobě mikrofilmu (České slovo, Slavonic Review). Ne všechny tiskoviny jsou v 

Národní knihovně dostupné v úplnosti, často chybí badatelsky nejžádanější 

měsíce (leden 1933, září 1938 atd.). Pro doplnění scházejících výtisků bylo proto 

využito sbírek bohemik, které jsou přístupné v studovně periodik Národního 

muzea. 

 

 Sekundární literatura obsahuje velké množství odkazů na Ripkovu 

politickou činnost, jedná se však jen o dílčí informace v rámci konkrétního tématu, 

kterému se daná publikace věnuje. Sám Hubert Ripka se zatím předmětem 

samostatné monografie nestal. Život H. Ripky byl dosud zachycen v několika 

samostatných článcích. Nejlépe zřejmě v článku J. Dejmka Hubert Ripka: 

pozapomenutý list z historie moderní české slavistiky i československé 

diplomacie12, dále v předmluvě k Ripkově knize od J. Tomeše13 a v článku J. 

Kociana ve Svobodném slovu z roku 199514. Některé politické myšlenky, 

především z druhého Ripkova exilu po roce 1948, vztahující se zejména k 

možnostem federativního uspořádání Evropy, shrnul V. Goněc.15 

 Zařadit Ripkovu politickou činnost do širších souvislostí umožňuje několik 

publikací, které se vztahují k československé zahraniční akci v letech 1938-1945. 

K objasnění podílu H. Ripky na formování československého exilu na Západě 

přispívá publikace J. Kuklíka o vzniku Československého národního výboru a 

prozatímního československého státního zřízení.16 Vztahům mezi 

československou a polskou exilovou reprezentací a zejména průběhu jednání o 

                                                 
12 Dejmek, J.: Hubert Ripka: pozapomenutý list z historie moderní české slavistiky i československé 
diplomacie. In: Slovanský přehled, roč. 84, 1998, s. 407-416. 
13 Tomeš, J.: Hubert Ripka, známý i neznámý. In: Ripka, H.: Únorová tragédie. Brno, Atlantis, 1995, s. 9-18. 
14 Kocian, J.: Politik demokratické generace. In: Svobodné slovo, roč. 87, č. 168, 21. července 1995, příloha: 
Slovo na víkend. 
15 Goněc, V.: Za sjednocenou Evropu. Brno, MU, 2004. 
16 Kuklík, J.: Vznik Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v 
letech 1939-1940. Praha, Karolinum, 1996. 
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československo-polskou konfederaci za druhé světové války se věnoval J. 

Němeček.17 Československým odbojem za druhé světové války se zabývá rovněž 

práce E. Čejky z druhé poloviny 90. let 20. století Československý odboj na 

Západě.18 V poslední době se v rámci rozsáhlého projektu Velké dějiny zemí 

Koruny české věnoval období první republiky A. Klimek19 a druhé republice a 

válečnému období J. Gebhart a J. Kuklík.20 Stranou pozornosti nezůstaly ani 

starší práce J. Křena z 60. let 20. století Do emigrace a V emigraci.21 

mečka.24 

                                                

 Rovněž některé odborné články, které byly publikovány v historických 

časopisech umožnily podpobnější sledování Ripkových aktivit v určitých obdobích. 

Informace k národnědemokratické Mladé generaci, jejímž členem byl H. Ripka do 

roku 1920, obsahuje článek J. Šetřilové Československá strana národně 

demokratická v letech 1918-1923.22 Článek J. Kociana se věnuje tomu, jakým 

způsobem se po Benešově cestě do Moskvy v roce 1943 stranickopoliticky v 

londýnském exilu ogranizovali představitelé předmnichovské národněsocialistické 

strany, jejímž členem byl H. Ripka od roku 1935.23 Zajímavým a důležitým 

zdrojem informací k likvidaci československé vlády v Londýně na jaře 1945, při 

které měl H. Ripka ústřední roli, je článek J. Ně

 Po roce 2000 vznikly na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením 

J. Kuklíka diplomové práce, které se věnovaly Ripkovým politickým 

spolupracovníkům a osobním přátelům. J. Koutek se věnoval osobě P. Drtiny 

(Prokop Drtina 1900-1945. Ve službách presidenta, 2001) a M. Pávová osobě P. 

Zenkla (PhDr. Petr Zenkl. Komunální politik (do roku 1945), 2002). Slovanskému 

ústavu, jehož byl H. Ripka členem, se ve své rigorózní práci věnoval R. Liška 

(Slovanský ústav v meziválečném období (1919-1938), 2004). 

 
17 Němeček, J.: Od spojenectví k roztržce. Praha, Academia, 2003. 
18 Čejka, E.: Československý odboj na Západě (1939-1945). Praha, Mladá fronta, 1997. 
19 Klimek, A.: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XIII., 1918-1929. Litomyšl, Paseka, 2000 a sv. XIV., 
1929-1938. Litomyšl, Paseka, 2002. 
20 Gebhart, J., Kuklík, J.: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XVa, 1938-1945. Litomyšl, Paseka, 2006 a sv. 
XVb, 1938-1945. Litomyšl, Paseka, 2007. 
21 Křen, J.: Do emigrace. Praha, Naše Vojsko, 1963, týž: V emigraci. Praha, Naše Vojsko, 1969. 
22 Šetřilová, J.: Československá strana národně demokratická v letech 1918-1923. In: Časopis Národního 
muzea, roč. 162, 1993, č. 3-4, s. 99-113. 
23 Kocian, J.: ”Benešova strana” a ”její” prezident za druhé světové války. In: Moderní dějiny 3, 1995, s. 159-
171. 
24 Němeček, J.: Likvidace československé exilové vlády v Londýně. In: Rok 1945 v českých a evropských 
dějinách. Praha, Český svaz bojovníků za svobodu, 2000.  
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 Vhodným doplňujícím materiálem pro zpracování životopisu jsou paměti. 

Jejich přínos spočívá, vedle informací o politických aktivitách, také v možnosti 

poznat jejich přestřednictvím neformální vztahy mezi jednotlivými politiky, paměti 

poskytují také informace o rodinném prostředí a další zprávy nejrůznějšího 

charakteru, které ze své podstaty nejsou součástí dokumentů úřední povahy. Pro 

životopis, který nemá být jen výčtem podepsaných smluv a uskutečněných 

rozhovorů, jsou paměti o to cennější. V případě Huberta Ripky se jedná v první 

řadě o paměti jeho přítele a politického souputníka Prokopa Drtiny25. Osobním 

přítelem a blízkým spolupracovníkem H. Ripky v londýnském exilu byl L. 

Feierabend. Jeho paměti jsou o to zajímavější, že se L. Feierabend neshodoval s 

H. Ripkou v politických otázkách. L. Feierabend se na rozdíl od H. Ripky stavěl 

odmítavě k československo-sovětské spojenecké smlouvě z roku 1943, kritizoval 

rovněž Ripkovu informační a propagační činnost, která od roku 1943 podle jeho 

mínění směřovala poválečné Československo do sovětského područí.26 

Přihlédnuto bylo rovněž k pamětem P. Zenkla, J. Drábka, J. Kopeckého, J. Firta, 

Z. Fierlingera a pochopitelně E. Beneše.27 Sám H. Ripka nenapsal paměti, které 

by dokumentovaly celou jeho životní dráhu. Ripkova kniha Únorová trágédie28 

pojednává především o komunistickém převratu v roce 1948. Přesto se zde 

vyskytují jednotlivé pasáže, které se vztahují k období před rokem 1945 a kterých 

mohlo být využito.  

 

 Konečně jako pramen, který dokumentuje Ripkovy politické názory a vývoj 

především zahraničněpolitické orientace, lze použít celou řadu Ripkových 

publikací. Drobné spisky, které vyšly ve 20. a 30. letech v knihovně Svazu 

národního osvobození (Boj za československou svobodu (1928), Patnáct let 

československé demokracie (1933), nákladem Svazu národního osvobození vyšla 

rovněž publikace Tvůrce Československa průkopníkem Nové Evropy. Politické 

                                                 
25 Drtina, P.: Československo, můj osud. Praha, Melantrich, 1991.  
26 Feierabend, L.: Soumrak československé demokracie. Londýn, Rozmluvy, 1986 a Feierabend, L.: Politické 
vzpomínky. Brno, Atlantis, 1994. 
27 Zenkl, P.: Mozaika vzpomínek. Olomouc, Centrum pro československá exilová studia, 1998., Drábek, J.: Z 
časů dobrých i zlých. Praha, Naše Vojsko, 1992., Kopecký, J.: Politické paměti 1939-1945. Praha, Historický 
ústav, 1999., Kopecký, J.: Paměti diplomata. Praha, Torst, 2004., Firt, J.: Knihy a osudy. Brno, Atlantis, 
1991. Firt, J.: Záznamy. Köln, Index, 1985. Fierlinger, Z.: Ve službách ČSR. Praha, Svoboda, 1949. Beneš, 
E.: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha, Orbis, 1947.  
28 Ripka, H.: Únorová tragédie. Brno, Atlantis, 1995. 
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dílo T. G. Masaryka (1936)), jsou jasným dokladem Ripkova demokratického 

smýšlení a výrazem jeho přesvědčení ve správnost Masarykovy a později 

Benešovy zahraničněpolitické koncepce. Ripkovým životním publikačním počinem 

byla kniha, ve které se snažil vypořádat s mnichovskými událostmi z podzimu 

1938. Více než pět set stran knihy Munich: Before and After29 se nezabývá jen 

výkladem mezinárodněpolitických souvislostí, které vedly k podepsání mnichovské 

dohody, jejíž přijetí Hubert Ripka považoval až do své smrti za chybu. Značná 

pozornost je v knize věnována otázce národnostních menšin v Evropě a zejména 

otázce československých Němců a rovněž možnostem politického vývoje Evropy 

poté, co bude zbavena nacismu. 

 Ripkova publikační činnost za druhé světové války je pak odrazem jeho 

přesvědčení ve správnost koncepce spolupráce s Východem a Západem. 

Především v letech 1944 a 1945 je patrné, že větší důraz kladl na spojenectví se 

Sovětským svazem. Mezi nejvýznamnější publikace H. Ripky z válečného období 

patří studie The Problems of Central Europe (1943), S Východem a Západem 

(1944), The Future of the Czechoslovak Germans (1944) a Československo v 

nové Evropě (1945). Samostatného vydání se dočkaly rovněž některé Ripkovy 

projevy a přednášky.30 

 

 Pro vnitřní členění práce byl zvolen pro životopis nejpříhodnější, 

chronologický přístup. Jednotlivé kapitoly byly řazeny podle časové posloupnosti 

tak, aby odpovídaly základním etapám Ripkova života. Druhá kapitola (následuje 

po úvodním rozboru pramenů a literatury) je věnována období Ripkova dětství, 

středoškolským a především vysokoškolským studiím. Je v ní zachyceno utváření 

myšlenkového světa, vliv učitelů a oblasti zájmů, které se staly základem pro 

Ripkovu budoucí žurnalistickou i politickou kariéru. Třetí kapitola časově zahrnuje 

období první republiky, kdy byla hlavní Ripkovou činností novinářská profese v 

redakci Národního osvobození a posléze v Lidových novinách. Kapitola (stejně 

jako kapitoly následující) je dále vnitřně členěna do jednotlivých podkapitol, jejichž 

charakter je tematický. Celková struktura práce tak spojuje chronologické 

                                                 
29 Ripka, H.: Munich: Before and After. Londýn, Gollanz, 1939. 
30 Ripka, H.: Russia and the West. Londýn, New Europe Forum, 1942., týž: Československá zahraniční 
politika. Londýn, Čechoslovák, 1942., týž: Likvidace Mnichova. Londýn, Čechoslovák, 1942., týž: Small 
and Great Nations. Londýn, Czechoslovak Ministry of Foreign Affaires Information Service, 1944.  
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uspořádání kapitol s pobrobným tematickým výkladem jednotlivých podkapitol. V 

rámci třetí kapitoly je na pozadí Ripkovy novinářské činnosti v Lidových novinách 

věnována zvláštní pozornost jeho informačním zahraničním cestám, programu 

„Demokracie řádu a činu”, na kterém se H. Ripka podílel, výpravě 

československých novinářů do Sovětského svazu, v jejímž čele H. Ripka na 

přelomu prosince 1934 a ledna 1935 byl a také Ripkově vstupu do 

národněsocialistické strany v roce 1935. 

 Čtvrtá kapitola se soustředila na Ripkovu novinářskou a politickou činnost v 

době boje Československé republiky o přežítí v zostřujících se evropských 

poměrech let 1937 a 1938. Samostatně je v rámci této kapitoly pojednáno o 

Ripkově aktivitách v rámci Výboru na obranu republiky. Pátá kapitola zahrnuje 

období počátků Ripkovy exilové činnosti. Jednotlivé podkapitoly se zaměřují na 

Ripkovu informační a propagační činnost nejprve v Londýně a od dubna 1939 v 

Paříži. Samostatné podkapitoly jsou věnovány Ripkově činnosti v pařížském 

Československém národním výboru a také Správě pro službu informační, kterou 

H. Ripka jako člen ČSNV řídil. Kapitola je uzavřena popisem evakuace z Francie 

na přelomu června a července 1940. 

 Šestá kapitola zahrnuje londýnské období Ripkova exilu, ve kterém se jako 

státní tajemník a později jako státní ministr v ministerstvu zahraničních věcí 

československého exilového státního zřízení výrazně podílel na diplomatickém 

procesu mezinárodního uznání obnovy Československa v předmnichovských 

hranicích. V jednotlivých podkapitolách byla věnována pozornost Ripkovým 

aktivitám při jednání o československo-polskou konfederaci, jednáním s 

Francouzským národním výborem, kterých se H. Ripka díky svému jazykovému 

vybavení a znalosti francouzského politického prostředí aktivně účastnil. 

Samostatná podkapitola se zaměřuje na Ripkovu roli při jednání národních 

socialistů a při jednání Bloku tří socialistických stran o poválečném uspořádání 

Československa. Pozornost byla věnována také Ripkově působení při likvidaci 

československého státního exilového zřízení, kterým byl před odjezem prezidenta 

E. Beneše a dalších československých politických představitelů do Moskvy v 

březnu 1945 pověřen, a také Ripkově úloze při pražském květnovém povstání 

roku 1945. 
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 Za seznamem pramenů a literatury jsou připojeny přílohy (viz Seznam 

příloh, s. 197). Největší část zabírají seznamy článků H. Ripky z Národního 

osvobození (1925-1930) a Lidových novin (1930-1938), které jsou průřezem jeho 

novinářské činnosti za první republiky. Dokumentují aktuální vnitropolitická a 

zahraničněpolitická témata, kterým se H. Ripka v dané době jako novinář věnoval 

a ukazují na jeho obdivuhodnou novinářskou výkonnost. Součástí příloh je mimo 

jiné rovněž seznam přednášek H. Ripky, které proslovil v letech 1927-1936 

v Klubu Přítomnost, seznam projevů H. Ripky v československém rozhlasovém 

vysílání v BBC (1940-1945), seznam článků H. Ripky otištěných v týdeníku 

Čechoslovák (1940-1945). V příloze jsou též připojeny některé významné 

dokumenty, osobní korespondence atd., kterých bylo využito pro vlastní text a 

které přibližují Ripkovu novinářskou a politickou činnost do roku 1945. Na jejich 

otištení je v práci na příslušném místě upozorněno. Přílohy jsou řazeny 

chronologicky. 
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2. Ripkovo dětství a studia – formování 
osobnosti 

 

 
„Všichni lidé jsou filozofy, neboť naše myšlení a vnímání tvoří nové 

poznatky, nové pravdy.“31 

 

2. 1. Dětství 
 

Hubert Ripka se narodil 26. července 1895 v Kobeřicích, v poklidné vsi na 

úpatí vrchů Ždánického lesa nedaleko Slavkova u Brna. Otec stejného jména, 

které připomíná ochránce lesníků a myslivců - svatého Huberta, byl knížecím 

lesním úředníkem na lichtenštejnském panství. Matka Anežka, dcera Mikuláše 

Pokorného a Anežky Šujanové, pocházela z bohatého selského rodu z Nevojic na 

Bučovicku.32  

 I přesto, že se Ripka ve svém dospělém věku rád a často hlásil ke svému 

moravskému původu, což dosvědčuje i příznačné používání slováckých slovních 

výrazů a rčení, prožil dětství poblíž Prahy. Otec byl totiž záhy přeložen na 

černokostelecké panství Jana z Lichtenštejna. V září roku 1901 začal mladý Ripka 

navštěvovat obecnou školu v Olešce, od třetí třídy docházel do školy v Mukařově. 

Po celou dobu obecné školy se na Ripkově vysvědčení neobjevila jiná známka 

než ta nejlepší – mimo dvojek ze zpěvu, což pochopitelně nemohlo mít vliv na 

rozhodnutí rodičů, umožnit svému synovi studium na gymnáziu v Praze.33 

 

                                                 
31 Ripkova úvaha z jeho studentského zápisníku, do kterého si na gymnáziu zapisoval stručný výtah 
myšlenek autorů přečtené krásné literatury. Národní archiv v Praze (dále NA), fond Hubert Ripka, k. 75, 1-1-
256-108/5a, s. 2. 
32 NA, f. Hubert Ripka, k. 45, 1-1-256-1l.  
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2. 2. Na studiích 
 

 V letech 1907 až 1914 byl Hubert Ripka studentem věhlasného osmiletého 

c. k.  gymnázia v pražské Žitné ulici, jehož absolventem byl například Viktor Dyk.34 

Sám Alois Jirásek byl na gymnáziu po několik let Ripkovým učitelem dějepisu a 

zeměpisu. Nejen H. Ripka, ale i další absolventi vzpomínali na A. Jiráska ještě po 

mnoha letech jako na „laskavého, povzbuzujícího a nabádajícího učitele“.35  

 Ripka na gymnáziu prokázal především obdivuhodný talent a vůli učit se 

cizí jazyky. Kromě češtiny, která byla vyučovacím jazykem, zvládal na jedničky 

rovněž latinu, řečtinu a také nepovinnou němčinu, ke které si v sextě přidal ještě 

francouzštinu. To byl vklad, který mohl v budoucnosti náležitě využít. Výborných 

výsledků dosahoval rovněž v dějepisu a zeměpisu. Naopak slabší chvilky si 

zpočátku vybíral při hodinách krasopisu, kreslení, tělocviku a zpěvu, což však byly 

předměty nepovinné, které nemohly zabránit tomu, aby mladý gymnazista 

prospíval s vyznamenáním. Od třetího ročníku se pak se samými jedničkami stal 

jedním z nejlepších žáků ve třídě.36 

 V kvintě se H. Ripka stal členem recitačního a řečnického třídního spolku 

Rhapsodie. Podílel se rovněž na vydávání školního časopisu, pro který byly 

určeny také jeho první drobné povídky, jejichž náměty čerpal z okruhu rodiny a 

nejbližších přátel a spolužáků. Ripka si na sklonku roku 1911 začal psát osobní 

deník a přesto, že u této činnosti vydržel jen několik měsíců, jsou deníkové 

záznamy zajímavým pohledem do autorova myšlenkového světa.37 

 Při psaní deníku se podle Ripky nejlépe myslí a soudí. H. Ripka přijal za 

své slova Viléma Procházky, jediného opravdového gymnaziálního přítele, podle 

                                                                                                                                                    
33 NA, f. Hubert Ripka, k. 45, 1-1-256-1c: Vysvědčení obecná škola 1901-1906. 
34 Státní gymnázium v Žitné ulici vzniklo roku 1881. Až za první světové války se za ředitele, vládního rady 
Františka Bayera gymnázium přestěhovalo z tmavých a nevyhovujících místností do nové budovy v Resslově 
ulici. V roce 1921, u příležitosti 40. výročí založení a současně 70. narozenin A. Jiráska, byl ústav 
přejmenován na Jiráskovo gymnázium. 
35 Lidové noviny (dále LN), roč. XXXIX., r. 1931, č. 615, 9. prosince – ráno: Jiráskovo gymnázium 
vzpomíná, s. 5. 
36 NA, f. Hubert Ripka, k. 45, 1-1-256-1: Osobní vysvědčení 1907-1914. 
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kterého deník způsobuje to, že se stáváme pravými lidmi tím, jak jeho 

prostřednictvím poznáváme sebe sama a své okolí. Ripkovým cílem bylo stát se 

člověkem s vlastními životními názory, vlastní filozofií. Jedině tak se mohl podle 

svých slov považovat za člověka skutečně myslícího.38 

 Na stránkách deníku se H. Ripka věnoval i rozboru povahových vlastností 

svých spolužáků. Většinou na jejich účet nešetřil kritikou a ostrými slovy: 

„omezený člověk, sobec, nenadaný, neschopný, naprostý blbec“39. Jen výjimečně 

nalezl slova chvály jako v případě hodnocení spolužáka Blattného: „Mně se však 

líbí, jednak proto, že se něčím zabývá, jednak, že dovede samostatně mysliti - 

řídký to nyní zjev - a uvažovati.“40 

 V deníku se vrací také ke svým prvním literárním pokusům. První povídku 

nazvanou Na večer, která měla být charakteristikou bytné z Ripkova pražského 

studentského bytu, který mu rodiče pronajali a kam za ním o víkendech ráda 

přijížděla maminka, paní Anežka Ripková, sám ve svém deníku zhodnotil takto: 

„(...) dosti se mi to podařilo a dosti si toho cením po stránce myšlenkové, ačkoliv 

slohově to není silné.“41 

 Před Vánocemi roku 1911 napsal H. Ripka povídku, kterou pojmenoval U 

křížku. Šlo o jakýsi obraz sedláků hanobících Kristův kříž. Autor však se svým 

výtvorem nebyl spokojen. Označil povídku za slabou, přiznal se, že zápal pro věc 

ochabla. Také Ripkův spolužák se o povídce vyslovil jako o slabé, zpátečnické 

práci.42 A tak si již na jaře roku 1912 H. Ripka do deníku poznamenává, že literát z 

něho nikdy nebude a že tedy nebude moci ani podporovat studentský časopis.43 

 Zájem o literaturu a umění si však Hubert Ripka ponechal. Zaujat byl 

prózou i poezií anglickou, četl díla George Gordona Byrona, Williama 

Shakespeara, Oscara Wilda. Okouzlit se nechal tvorbou autorů ruských – Tolstého 

Anna Karenina, Rodinné štěstí a další, Čechovův Souboj, Lermontovův Démon, 

Puškinovy Básně rozpravné a autorů polských – Sienkiewiczovo Pojďme za ním, 

Bez dogmatu, Mickiewiczův Pan Tadeáš, Konrád Wallenrod a mnoho dalších. Z 

                                                                                                                                                    
37 Srov. NA, f. Hubert Ripka, k. 74, 1-1-256-108/2a: Deník, 9.12.1911 – 26.2.1912 a 1-1-256-108/2b: Deník, 
4.3.1912 – 16.4.1912. 
38 NA, f. Hubert Ripka, k. 74, 1-1-256-108/2b, s. 1. 
39 Tamtéž, 1-1-256/2a, s. 4.  
40 Tamtéž.  
41 Tamtéž, s. 10. 
42 Tamtéž, s. 12. 
43 Tamtéž, 1-1-256-108/2b, s. 30. 
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českých literátů si Ripka oblíbil Svatopluka Čecha, básníky generace Májovců 

Jana Nerudu a Vítězslava Hálka, z mladší generace básníků Jaroslava 

Vrchlického. Nedostižným vzorem při Ripkových studentských povídkových i 

básnických pokusech byl však Julius Zeyer, zejména jeho veršovaná novela o 

národním utrpení pobělohorském Griselda, dále čtyřdílná Karolínská epopeja 

vyzdvihující čestnost a hrdinství, ze starých pověstí českých čerpající drama 

Libušin hněv a posmrtně vydané Nové básně.44 

 Volné chvíle trávil mladý gymnazista v letních měsících na žofínské 

plovárně, kam chodil na kurzy plavání. Ve vyšších ročnících docházel do 

tanečních hodin u tanečního mistra Kasky do Měšťanské besedy. Tam Huberta 

doprovázela mladší sestra Arnoštka, která v té době studovala vyšší dívčí 

gymnázium na Vinohradech.45 

 Jen několik málo dní po sarajevském atentátu, který ukončil život 

rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a který se stal 

impulzem pro uplatnění systému mezinárodních smluv a závazků, které uvrhly 

celou Evropu do nečekaně dlouhé války, ukončil Hubert Ripka úspěšně svá 

středoškolská studia. Dne 7. července 1914 složil s vyznamenáním „zkoušku 

z dospělosti“.46 

  

 Po maturitě se Hubert Ripka rozhodl pro studium historie na Filozofické 

fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity. Největší část absolventů této fakulty se po 

složení státní zkoušky stávala profesory na středních školách. Na počátku první 

světové války však již byly pryč doby, kdy – jako na přelomu století – vzrůstal 

počet českých středních škol tak rychle, že vyvolal náhlou potřebu absolventů 

fakulty a kdy definitiva ve středoškolském učitelství slibovala dobrou existenční 

perspektivu. Absolvent historie, který nepočítal s obhajobou dizertační práce, která 

by ho nasměrovala ke kariéře vysokoškolského docenta a posléze profesora, mohl 

                                                 
44 Tamtéž, k. 75, 1-1-256-108/5a: Výpisky z krásné literatury. Do svého deníku si H. Ripka ještě v souvislosti 
se školním časopisem poznamenal: „Mám psát ‚Zeyerovsky‛. Je to sice vděčné, ale nejsem ještě dosti silen, 
bych kreslil tím štětcem, kterým vládl ‚bůh‛ Zeyer.” NA, f. Hubert Ripka, k. 74, 1-1-256-108/2a: Deník, s. 
18, 21. prosince 1911. 
45 Tamtéž, k. 45, 1-1-256-1b. Arnoštka Ripková po gymnáziu vystudovala lékařskou fakultu na univerzitě v 
Praze a stala se uznávanou lékařkou. 
46 Z 21 maturantů prospělo s vyznamenáním 5 žáků. Jedním z nich byl H. Ripka. Jak vyplývá z výroční 
zprávy gymnázia, pokračovalo 12 abiturientů ve studiu práv, 2 lékařství, 5 filozofie, 1 učitelství a 1 se začal 
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v roce 1914 počítat s místem na gymnáziu či reálce až někdy po roce 1920. Válka 

a vznik československého státu však vyřešily tento problém jinak a absolventům 

se otevřely možnosti uplatnění v nových vědeckých a osvětových ústavech, 

v muzeích, archivech, galeriích a redakcích.47 

 I přesto, že H. Ripka prožíval vysokoškolská studia na pražské univerzitě 

během neutěšených válečných let – což však byla nesrovnatelně lepší alternativa 

k osudu stovek studentů48 i mnoha profesorů, kteří byli povoláni do vojenské 

služby - nic to neměnilo na skutečnosti, že se zde setkal s celou řadou 

významných učitelů, kteří se podíleli na formování jeho osobnosti. S některými 

zůstal v osobním či písemném kontaktu i po absolvování – jako například 

s Josefem Pekařem.49 Dlouholeté spolupracovníky nalezl i mezi absolventy oboru 

historie – například v Jaroslavu Werstadtovi, se kterým H. Ripka již od 20. let 

spolupracoval v řadě redakcí a se kterým byl v kontaktu i po květnu 1945, kdy se 

J. Werstadt vrátil z koncentračního tábora v Buchenwaldu nebo ve V. Klecandovi, 

se kterým spolupracoval především v pařížském Československém národním 

výboru a poté v londýnském exilu za druhé světové války. 

 Studium historie na filozofické fakultě zahájil Hubert Ripka v zimním 

semestru roku 1914. Přednášky, které navštěvoval prozrazují oblasti a šíři 

Ripkova zájmu. Novodobé dějiny a historiografii studoval u autora první syntézy 

novověkých dějin a pedagoga neobyčejného vypravěčského daru a uměleckého 

vyjádření psaného i mluveného slova Josefa Šusty, dějiny husitské doby a její 

historiografii studoval u Václava Novotného, historika, který se svým pojetím 

českých dějin z Gollových žáků nejvíce blížil Masarykovu výkladu jejich smyslu, 

chodil rovněž na Kroftovy přednášky o rakouských dějinách a dějepisectví a na 

cyklus přednášek Jaroslava Bidla Dějiny evropského východu ve středověku.50 

                                                                                                                                                    
věnovat obchodnímu povolání. XXVIII. výroční zpráva c. k. státního gymnázia v Praze v Žitné ulici za 
školní rok 1914-1915. 
47 Petráň, J., Kavka, F.: Dějiny Univerzity Karlovy 1802-1918. Praha, Karolinum, 1997, díl III., s. 299-301. 
48 Zatímco v zimním semestru 1913/14 bylo na univerzitě zapsáno 4296 mužů, v roce 1917/18 to bylo již jen 
1622 mužů, tamtéž, s. 202-203. 
49 H. Ripka také v počátcích své žurnalistické kariéry novinářsky oponoval útokům na J. Pekaře za jeho 
činnost za první světové války, srov. Mladá generace, roč. II., r. 1919, č. 10-11, 1. dubna, s. 132-134: Případ 
prof. Pekaře. Článek je otištěn jako Příloha III.  
50 Údaje o Ripkových univerzitních studiích na filozofické fakultě jsou uloženy v Archivu Univerzity 
Karlovy (dále AUK), Filozofové řádní, Hubert Ripka. Informace k Ripkovým vysokoškolským profesorům 
čerpány (pokud není uvedeno jinak) z Kutnar, F., Marek, F.: Přehledné dějiny českého a slovenského 
dějepisectví. Praha, Lidové noviny, 1997. Kap. Pozitivistické dějepisectví v prvních desítiletích 20. století, s. 
469 an.  
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 Ripkův studijní zájem se soustředil rovněž na filologii, která se během 

válečných let těšila na pražské filozofické fakultě značné studentské oblibě. 

Navštěvoval přednášky a semináře věnované staroslověnskému jazyku. Jeho 

učitelem byl v této oblasti znalec slovanských jazyků a nářečí František Pastrnek. 

Indoevropským jazykům obecně i české gramatice (přednášky o českém slovesu, 

zájmenu, hláskosloví a skloňování) se věnovali na svých přednáškách filologové 

Josef Zubatý a Oldřich Hujer. Do nejstarších dějin českých zemí pronikal Hubert 

Ripka na přednáškách, které vypisoval přední představitel české historické 

archeologie Lubor Niederle, pomocné vědy historické studoval u vůdčí osobnosti 

české paleografie a diplomatiky té doby Gustava Friedricha. Navštěvoval též 

sociologické přednášky Edvarda Beneše.51 

 Kromě přednášek historických navštěvoval Hubert Ripka i přednášky 

z oboru pedagogiky. Byl žákem Otokara Kádnera, jehož dílo zejména v oblasti 

dějin pedagogiky slouží jako výchozí základna pro pracovníky v tomto oboru 

dodnes, dále Františka Drtiny, který vycházel z idejí Komenského a Masarykovy 

humanity. Zároveň navštěvoval psychologické přednášky zakladatele české 

pedologie a pedopsychologie Františka Čády.52 

 Po absolvování přednášek a po napsání seminární práce na téma Reforma 

střední školy za Marie Terezie složil H. Ripka  státní zkoušku pro učitelství na 

středních školách. Dne 6. července 1917 uspěl u ústní zkoušky53 a kvalifikoval se 

tak pro středoškolskou výuku dějepisu a češtiny (jako hlavních předmětů) a 

zeměpisu (jako vedlejšího předmětu).54 

 Ripkovu touhu po vzdělání potvrzuje i návštěva konverzačních hodin 

ruského a anglického jazyka v ústavu spolku Hlávkovy studentské koleje českých 

vysokých škol. Tam také docházel na šermířská cvičení.55 O Ripkovo přijetí do 

Hlávkových kolejí se zasadil Josef Vančura, od roku 1905 profesor římského 

práva na české univerzitě v Praze a rodinný přítel Ripkových již z dob Hubertova 

dětství. Josef Vančura oceňoval u mladého studenta to, že ve své osobě: „spojuje 

                                                 
51 Tamtéž. 
52 Viz Kučera, Z., Štverák, V. a kol.: Chrestomatie z dějin pedagogiky. Praha, Karolinum, 1999, s. 330-332, 
339. 
53 Ripka odpověděl na položené otázky: Renesance a reformace a jejich význam pro vychování. J. Locke. 
Vývoj gymnázia ze „schola latina“ v Prusku. Pestalozziova filozofie dějin. Reformní střední školy v 
Německu. 
54 AUK, Filozofové řádní, Hubert Ripka.  
55 NA, f. Hubert Ripka, k. 45, 1-1-256-1f: Vysvědčení z kurzů spolku Hlávkovy koleje. 
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překvapující nadání s horlivou vědeckou snahou a pílí, takže opravňuje k 

největším nadějím v budoucnosti.”56 

Přesto, že Hubert Ripka navštěvoval přednášky celé řady historiků, 

pedagogů, psychologů, filologů, tím, kdo na něho nejvíce působil, byl zajisté Josef 

Pekař. Právě nejoddanější žák Jaroslava Golla byl Ripkovým metodickým 

školitelem v historickém semináři, který navštěvoval téměř po celou dobu svého 

vysokoškolského studia.57 V této dílně vznikla také Ripkova dizertační práce na 

aktuální téma Vývoj poměru české sociální demokracie k národnostní otázce od 

let šedesátých do světové války, která byla úspěšně obhájena na jaře roku 1921. 

O Ripkových odborných kladných i záporných vlastnostech vypovídá 

oponentský posudek Václava Novotného: „(...) kandidát dovedl (téma – DP) 

zpracovat celkem se zdarem. Práce jest psána, byť i místy mnohomluvně a s 

četnými opakováními týchž myšlenek a úvah, obratně a slohem, jehož svižnost 

místy přechází v žurnalistickou lehkost, jak k tomu někde samo téma lákalo. Při 

tom bych nevytýkal, že jest psána jednostranně a do jisté míry i stranicky, 

poněvadž autor, stoje na stanovisku uvědoměle česky státoprávním, nepokusil se 

vždy, a nedovedl ani všude, kde se pokusil, postavit se na stanovisko vyšší, než 

jedné strany a tudíž nedovedl vždy vmyslit se v ideový postup a odhadnout 

spravedlivě vlastní základ názorů sociálně demokratických. O otázkách tak 

blízkých nelze psát bez osobního zaujetí a celkem autor aspoň někdy pokouší se 

o hlubší vysvětlení, třeba ne vždy šťastné. (…) Ale i přes to nelze práci upřít 

dobrou znalost předmětů, schopnost bystrého postřehu“.58  

Josef Pekař zhodnotil práci jako plod „vyrovnaného ducha”, která po 

formální i věcné stránce vysoko vyniká nad dizertační průměr. Ripka podle J. 

Pekaře zvládl obšírnou, bezmála čtyř set stránkovou práci dobře po stylistické 

stránce, takže nepůsobí únavně, podněty a závěry označil Pekař za bystré a 

správné, i když někdy temperamentně formulované.59  

Hubert Ripka se ve svých dvaceti šesti letech stal doktorem filozofie. 

Nevyužil však Pekařovy nabídky stipendia pro studium v cizině, která mu byla 

                                                 
56 Tamtéž, k. 67, ivn. č. 1-1-256-47d: Dopis J. Vančury H. Ripkovi, 23.9.1915. 
57  Úplný seznam přednášek, které Hubert Ripka navštěvoval v letech 1914-1918 na filozofické fakultě: viz 
Příloha I.  
58 Posudky k dizertační práci Huberta Ripky jsou uloženy v AUK, Filozofové řádní, Hubert Ripka. 
59 Tamtéž. Samotná dizertační práce Huberta Ripky se v Archivu Univerzity Karlovy nedochovala.  
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učiněna u příležitosti promoce v červenci roku 1921.60 Ripka se rozhodl, že se 

bude svojí činností podílet na vytváření mladého československého státu.  

Dodejme, že v době mezi absolvováním posledního cyklu přednášek v 

letním semestru roku 1918 a obhajobou se H. Ripka věnoval také studiu 

historickoprávních oborů na Právnické fakultě, nyní už Karlovy univerzity. 

Navštěvoval přednášky z dějin soukromého římského práva u Leopolda 

Heyrovského, Otakara Sommera a Josefa Vančury. Znalosti o dějinách českého 

práva čerpal u tvůrce Právních dějin zemí Koruny české Jana Kaprase, o dějinách 

německého práva u Miloslava Stiebera.61 

Studium na právnické fakultě však Hubert Ripka nedokončil. Zanechal jej 

po druhém semestru v roce 1919.62 

V roce 1920 se Hubert Ripka stal absolventem Státní archivní školy. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
60 NA, f. Hubert Ripka, k. 67, 1-1-256-50a. Dopis J. Pekaře H. Ripkovi, 1.7.1921. 
61 AUK, Právníci řádní, Hubert Ripka. 
62 Úplný senzam přednášek, které Hubert Ripka navštěvoval v letech 1918-1919 na právnické fakultě: viz 
Příloha II.  
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3. Ripka novinář 
 
 

„Zabil se generál Štefánik . . . Ne, není možno, čteme znovu. Čteme 

slova, nechápeme. A pojednou jakoby někdo zasadil strašnou ránu do 

hlavy. Prudká, ostrá bolest lomcuje srdcem: Je to možno, je mrtev? . . . 

Mlčíme, jdeme, je všechno nám lhostejno. Ano, je mrtev . . . „To je 

strašnější, než kdyby Ti bratr umřel!“ praví přítel. Mlčíme, jdeme, tupí, 

lhostejní . . . Zvolna se křiví rty a bolestně stahují: to aby zadržely rouhavou 

kletbu . . . . V takových chvílích těžko co psát, těžko co mluvit. Vždyť není 

co říci. Mlčet a trpět, vše nad to je zbytečné. Je k smíchu mluvit o našem 

bolu nad ztrátou velikého muže; a je to banální, urážlivé. Mlčet a trpět . . . 

“63 

 

 
3. 1. V Archivu Ministerstva národní obrany  
 
 Dříve než se Hubert Ripka začal plně věnovat žurnalistické kariéře, vstoupil 

v roce 1919 do služeb Ministerstva národní obrany (dále MNO), kde pracoval 

nejprve v tiskovém odboru, později v archivu a knihovně.  

 Myšlenka zřídit vojenský archiv vznikla na jaře 1919. Hlavním úkolem jeho 

činnosti, na které se H. Ripka jako archivář podílel, bylo shromažďování a 

uchovávání písemností, které vznikly činností československých vojenských úřadů 

v čele s MNO a jemu podřízených vojenských úřadů a velitelství. Pokud šlo o 

materiály vojenských úřadů z dob Rakouska-Uherska, byl archiv pověřen jen jejich 

                                                 
63 Z Ripkových novinářských začátků. Zítřek, roč. I., r. 1919, č. 29, 7. května 1919: Tragika velikosti, s. 1. 
Úvodník k úmrtí M. R. Štefánika. 
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prozatímní správou do doby, než se zřídí centrální Národní archiv, jemuž by se 

pak odevzdaly do zvláštní vojenské sekce. Archiv MNO shromažďoval materiály 

dokumentární64 a publicistické65 povahy, které se vztahovaly k československé 

branné moci.66 

 Za svého působení v Archivu MNO navázal H. Ripka úzké přátelské vztahy 

s Vladimírem Klecandou, který se jako archivář podílel po roce 1918 na vytváření 

archivní soustavy nového československého státu a který v letech 1921 až 1924 

pracoval ve vídeňském Kriegsarchivu při realizaci československo-rakouské 

archivní rozluky. 

 H. Ripka byl archivářem v MNO až do roku 1925. 

  

 

 

3. 2. V národnědemokratické Mladé generaci. Novinářské 
začátky 
 
 Již od prosince 1917 přispíval Hubert Ripka do časopisu československého 

studentstva Mladá generace. Revoluční vření a celospolečenský vzruch, který 

doprovázel vznik samostatné Československé republiky na podzim roku 1918, 

nemohl nechat H. Ripku lhostejným. Byl v Praze svědkem událostí, které měly 

podstatným způsobem zasáhnout do mnoha oblastí života obyvatel této části 

středoevropského prostoru. Ripkův naturel neumožňoval být jen pasivním 

účastníkem událostí. Chtěl se na nich aktivně podílet, vyjadřovat se k aktuálním 

otázkám.  

 V roce 1918 se Hubert Ripka stal členem skupiny Mladá generace, která 

byla autonomní součástí transformující se národnědemokratické strany. Mladá 

generace sdružovala především stranickou minulostí nezatížené vysokoškolské 

studenty. Jejími členy byli například J. Werstadt, V. Klíma nebo V. Havel.67 

                                                 
64 Jednalo se o oficiální návrhy, přání, stížnosti, deníky a kroniky posádkových velitelstev a pluků, paměti 
atd. 
65 Noviny, časopisy, brožury atd. 
66 Archivy československých legií však byly organickou součástí Archivu národního osvobození.  
67 Šetřilová, J.: Československá strana národně demokratická v letech 1918-1923. In: Časopis Národního 
muzea, 162, 1993, č. 3-4, s. 100. 
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 Mladá generace vyjadřovala politické myšlenky mládeže, která byla 

zastižena světovou válkou v posledních třídách středních škol nebo na vysokých 

školách. Oporou pražské vysokoškolské mládeže byl již za války rektor František 

Mareš. Impulzem k formulování politických názorů se pro mládež stal květnový 

projev českých spisovatelů v roce 1917 a také Kramářův a Rašínův proces.68 

 Již v březnu 1918 byly vytvořeny programové zásady Mladé generace. Proti 

zásadě třídního boje byla postavena zásada národní solidarity, požadavek 

znárodnění církví, provedení agrární reformy a další. Na sjezdu Mladé generace 

byl Hubert Ripka dne 14. července 1918 zvolen členem Ústředního výboru.69 

 Od počátku roku 1919 přispíval H. Ripka do prvního ročníku listu Mladé 

generace, týdeníku Zítřek, který vydával a redigoval Otto Sommer. Ripka se zde 

věnoval možnostem úpravy vztahu k československým Němcům, kteří se v novém 

státě stali menšinou. Podle jeho názoru bylo východiskem pro přijatelný poměr 

mezi Čechoslováky a československými Němci poskytnutí plného kulturního 

rozvoje německé menšiny, ale pouze pod podmínkou záruk loajálnosti, která by 

umožnila vybudování konsolidovaného státu bez nebezpečí iredenty.  Za chybný 

označil H. Ripka případný násilný postup proti Němcům, který v nich mohl jen 

vzbudit pocit „bezbranného mučedníka”. Nejúčinnější zbraň pro získání 

německého lidu viděl H. Ripka v provedení sociálních reforem a v získání 

německé inteligence.70 

 Hubert Ripka na téma německé menšiny v Československu promluvil po 

boku J. Werstadta také na sjezdu Mladé generace, kde již v ostřejším a 

útočnějším duchu varoval před přílišnou shovívavostí k Němcům a přimlouval se 

za opatrnost při vyměřování práv německým menšinám a za stálou nedůvěru k 

nim.71 

 Své názory na porevoluční politickostranické poměry v Československu 

vyjádřil H. Ripka  v roce 1920 na stranách národnědemokratického večerníku 

Národ, kam přispívali rovněž Kamil Krofta, Emanuel Rádl, Rudolf Procházka, 

František Sís, Jaroslav Kallab, Rostislav Korčák, Karel Scheinpflug, Karel Čapek, 

                                                 
68 Klíma, V.: Ideový základ a vývoj Mladé generace Československé národní demokracie. Praha, Mladá 
generace, 1930, s. 8. 
69 NA, f. Hubert Ripka, k. 67, 1-1-256-48a. 
70 Zítřek, roč. I., r. 1919, č. 10, 1. ledna: Náš poměr k Němcům I, s. 3. a č. 13, 22. ledna: Náš poměr k 
Němcům II., s. 3. 
71 Tamtéž, č. 22, 12. března: Otázka německá na sjezdu Mladé generace, s. 2-3. 
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Arne Novák a další. Český politický život zůstával podle H. Ripky přes nové a 

změněné poměry stále ve starých předválečných stranických kolejí. To platilo 

především o politice agrární a lidové. Za výjimku považoval H. Ripka národní 

demokraty a národní socialisty, kteří se ustavili až pod tlakem nových politických 

skutečností. Po předválečných a válečných zkušenostech vyjádřil H. Ripka 

„nejhlubší nedůvěru” také k sociální demokracii.72 Právě sociální demokraty obvinil 

z nebezbečného zpomalování sociálního hnutí neustálým zdůrazňováním - podle 

Ripky z velké části jen zdánlivých - rozporů mezi nacionalismem a socialismem. 

Podle Ripky bylo třeba překonat sociální demokracii založenou ideově i takticky na 

zásadách, které jsou pro Československou republiku cizí a nebezpečné. 

Nositelem socialismu se měli v Československu stát národní socialisté, kteří jediní 

mohli podle Ripkových slov uskutečňovat nové ideje podle kulturních, mravních a 

hospodářských potřeb toho kterého národa.73 

H. Ripka dodal, že: „Za dnešních poměrů je národní nezbytností, aby trvala 

čs. strana socialistická. Ona je povolána k tomu, aby zejména dělnictvo, v 

naprosté většině oddané ve svém srdci myšlence národní, přivedla k jasnému 

poznání, že jen národní socialismus je s to, aby bolestné sociální problémy řešil s 

trvalým prospěchem i národa.”74 Ripka se vyslovil rovněž pro zjednodušení 

československého politického života na čtyři strany – sociálnědemokratickou, 

národněsocialistickou, demokratickou (vznikla by sloučením národních demokratů, 

agrárníků a středostavovských skupin) a stranu konzervativní.75 

Již v roce 1919 vzniklo v Mladé generaci „pravé” a „levé” křídlo. Byla to 

reakce na prohlubující se spor o význam domácího a zahraničního odboje za první 

světové války mezi národními demokraty (zejména jejich předsedou K. Kramářem) 

a prezidentem T. G. Masarykem. „Levá” skupina Mladé generace, jejímž členem 

byl Hubert Ripka, se pod vedením J. Werstadta přiklonila k politice Masaryka a 

Beneše - tedy proti vlastní straně. 

K rozhodujícímu střetnutí mezi „levým” a „pravým” křídlem došlo 1. 

července 1920, kdy se konal valný sjezd Mladé generace. Hlasování dopadlo 

                                                 
72 Již v průběhu druhé poloviny 20. let se bude (jak uvidíme dále) Ripkův vztah k sociální demokracii měnit.  
73 Národ, roč. IV., r. 1920, č. 2, 16. ledna: Zjednodušení politicko-stranických poměrů, s. 4-5 a č. 3, 23. 
ledna: Zjednodušení politicko-stranických poměrů (dokončení), s. 2-3. 
74 Národ, roč. IV., r. 1920, č. 3, 23. ledna: Zjednodušení politicko-stranických poměrů (dokončení), s. 2-3. 
Cit. dle s. 3.  
75 Tamtéž. 

 30



vítězstvím pravice, předsedou se stal Jan Renner, pravice převzala časopis Zítřek 

a zanedlouho ovládla celou Mladou generaci.76  

Hubert Ripka z Mladé generace vystoupil. Byl to důležitý okamžik, který 

významným způsobem ovlivnil celou jeho budoucí novinářskou, politickou i životní 

dráhu. Stal se zastáncem Masarykovy a zejména Benešovy zahraničněpolitické 

koncepce, kterou jako novinář hájil až do roku 1938. I přesto nadále udržoval 

kontakty s národními demokraty, kteří nesouhlasili s nesmiřitelným postojem 

vedení strany k Hradu a kteří se v roce 1923 seskupili kolem časopisu 

Demokratický střed, do kterého H. Ripka nepravidelně přispíval svými úvodníky. 

 

 

 
3. 3. Redaktorem Národního osvobození (1925-1930) 
  

Deník Národní osvobození, který vznikl sloučením Československých novin 

a Legionářského směru v roce 1924 nebyl sice přímo spojen s konkrétní politickou 

stranou, jak bylo v meziválečném Československu u periodického tisku obvyklé, 

ale jeho politická orientace byla zřetelná. Sdružovali se zde především 

českoslovenští legionáři, ale také učitelé, státní zaměstnanci a bývalí členové 

realistické strany.77 

 Národní osvobození šířilo myšlenky a zásady Československé obce 

legionářské78 (dále ČsOL), která se hlásila k revolučnímu odkazu. Ačkoli 

programové prohlášení ČsOL z roku 1921 upozorňuje na to, že cílem 

legionářského celku není zápasit o podíl na politické moci, ale naopak působit na 

zmírňování politických a třídních zápasů, byly politické sympatie jednoznačně na 

straně Hradu. Názorové vyprofilování deníku směrem k T. G. Masarykovi a E. 

Benešovi bylo nepřehlédnutelné. 

 Šéfredaktorem Národního osvobození, jehož vydavatelem byla akciová 

společnost Pokrok, byl jeden z předních představitelů zahraničního odboje za 

                                                 
76 Šetřilová, J.: c. d., s. 105. 
77 Beránková, M., Křivánková, A., Ruttkay, F.: Dějiny československé žurnalistiky, III. díl. Praha, Novinář, 
1988, s. 179. 
78 Československá obec legionářská byla sdružením bývalých příslušníků československých legií za první 
světové války. Vznikla v roce 1921 sloučením několika legionářských organizací. 
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první světové války, od roku 1915 Masarykův spolupracovník v Ženevě a od rok 

později Benešův v Paříži, Lev Sychrava. Zástupcem šéfredaktora byl Václav Cháb 

a členy redakce nebo spolupracovníky byla řada vynikajících osobností politického 

a kulturního života. Do Národního osvobození psali například František Langer, 

Adolf Černý, Jaroslav Werstadt, Jan Slavík a Alois Hajn. Občasnými články 

přispívali rovněž T. G. Masaryk a Edvard Beneš. V literární příloze nalezneme 

články Konstantina Biebla a Karla Teigeho, oblíbené fejetony psal Josef Kopta, 

rubriku Kulturní hlídka měl na starosti František Götz.79 

Vedoucím zahraniční rubriky Národního osvobození byl jeden z 

organizátorů československých legií v Itálii a v letech 1919-1920 člen 

československé delegace na pařížské mírové konferenci Antonín Pešl a byl to 

právě on, kdo získal Huberta Ripku pro myšlenku, aby se soustavně věnoval 

žurnalistice. Přivedl ho do redakce legionářského listu, kde se H. Ripka zaměřil na 

psaní úvodníků, které komentovaly především vnitropolitické události. Jeho 

kolegou úvodníkářem, který se však častěji zabýval zahraniční politikou byl Rudolf 

Kopecký. H. Ripka se stal později rovněž glosátorem mezinárodní politiky, 

přečemž se jeho pozornost zaměřila především na vnitřní politiku balkánských 

zemí, zejména na Jugoslávii.80 

Ripkovy úvodníky a komentáře prozrazují autorův nepochybný novinářský 

talent. Články s jasnou, někdy ovšem až stereotypní vnitřní strukturou, mají spád, 

nepostrádají na dramatičnosti. Ripka často neprozrazuje podstatu ihned na 

začátku, názvy úvodníků – např. Pošetilé naděje, Falešná hra, Hra s ohněm, 

Drsná lekce -  mají především zaujmout pozornost čtenáře. S prohlubující se 

novinářskou praxí byla mnoha Ripkovým článkům vlastní rovněž notná dávka 

ironie. V úvodníku či v komentáři Ripkovi nešlo jen o pouhé informativní sdělení, 

ale také o vyjádření názorů, které měly čtenáře určitým způsobem formovat – ve 

smyslu loajality k republice, k Masarykovým filozofickým i politickým názorům, k 

legionářskému odkazu. Jasně to H. Ripka vyjádřil v měsíčníku pro veřejné otázky 

Přerod, jehož byl v letech 1924-1927 redaktorem. V článku nazvaném Co chybí 

naší zahraniční politice uvedl, že cílem žurnalistiky, ale i politických stran a 

                                                 
79 Národní osvobození mělo rovněž pravidelné tématické přílohy, např. Slovenské hlasy, Legionářský týden, 
Výchova a škola, Rodina a domácnost.  
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vědeckých kruhů by měla být podpora oficiální politiky – jedině tak lze podle Ripky 

vytvářet veřejné mínění. Nutno dodat, že cílem Ripkovy zahraničněpolitické 

novinářské činnosti bylo seznamovat veřejnost nejen s konkrétní politikou určité 

země, ale především se vztahy mezi jednotlivými evropskými zeměmi, bez kterých 

nebylo podle Ripky možné porozumět evropskému vývoji.81 

V Ripkových příspěvcích je patrná snaha nenásilným způsobem získat 

přízeň čtenářů a ovlivnit (tam, kde je to nutné) jejich stranickopolitickou orientaci. 

To neznamená, že by jednotlivé příspěvky byly zkreslovány, ale domnívat se, že 

nejsou vyjádřením sympatií a antipatií k jednotlivým politickým stranám, by bylo 

chybou.  

V celé řadě Ripkových úvodníků jsou zřetelné vyhraněně protiklerikální 

názory a stanoviska.  

 Již při vzniku Československa vyvstala vzhledem k deklarovaným 

demokratickým a občanským zásadám, na nichž měla být republika budována, 

potřeba nově upravit poměr k církvím. Nový stát se rozohodl, že nebude nadále 

snášet povinnou katolickou výuku na školách a chtěl provést odluku církve od 

státu. Především špička církevní hierarchie včetně Říma se však reformám 

bránila. 

 Právě v prvním roce Ripkova působení v redakci Národního osvobození 

došlo v souvislosti s oslavou 510. výročí upálení Mistra Jana Husa k eskalaci 

napětí mezi Vatikánem a Československem, které prostřednictvím ministerského 

předsedy A. Švehly převzalo nad oslavami záštitu. Svatá stolice na protest proti 

státnímu charakteru oslav, který považovala za urážku, odvolala svého nuncia 

Francesca Marmaggiho z Prahy. Následný diplomatický zápas za přijatelné vztahy 

mezi Československem a Vatikánem se protáhl až do počátku roku 1928, kdy byl 

2. února ujednán tzv. modus vivendi.82 

                                                                                                                                                    
80 Ve většině případů nepublikoval Hubert Ripka pod svým celým jménem, ale pod několika zkratkami, které 
z jeho jména vycházely. Za celou svou žurnalistickou kariéru používal tyto zkratky: R, R., r, r., ri, HR, H.R., 
rpk. Úplný seznam článků otištěných v Národním osvobození viz Příloha IV. 
81 Přerod, roč. III., r. 1925, č. 1, 1. února: Co chybí naší zahraniční politice, s. 4. 
82 Podle modu vivendi se Vatikán zavazoval, že se církevní diecéze budou krýt se státními hranicemi (což 
řešilo církevní příslušnost Slovenska, které do té doby náleželo k maďarské Ostřihomi), Vatikánem měli být 
jmenováni jen takoví církevní hodnostáři, proti kterým neměl československý stát politické námitky atd. K 
této problematice srov např.: Dejmek, J.: Československo-vatikánská jednání o modus vivendi 1927-1228, 
In: Český časopis historický, roč. 92, 1994, s. 268-285. 
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 K odjezdu vatikánského nuncia z Prahy se Hubert Ripka ostrým způsobem 

vyjádřil již několik dní po červencových oslavách roku 1925: „Neslýchaná 

demonstrace vatikánského nuncia vzbudila tak mocné a opravdové vzrušení 

naprosté většiny národa, jakého jsme již dávno nezažili. Národ v zdrcující většině 

přijal gesto papežské kurie jako nesnesitelnou urážku, které nelze jen prostě 

odmítnout, nýbrž za niž je třeba žádat nejdalekosáhlejší satisfakci. I katolická část 

lidu mocně se vzrušila, protože příliš živě pocítila, jak římská kurie svým zpupným 

počinem dává najevo pohrdání naší státní svrchovaností, jak nešetrně nedbá 

primitivních zvyklostí diplomatického taktu, jak se nerozpakuje zjevně nás před 

mezinárodním forem ponížit jako stát druhého řádu, k němuž netřeba zachovávat 

obvyklé ohledy. (...) Tu je možné jen bojovné: buď a nebo! Buď okamžitou a 

dalekosáhlou satisfakci za těžkou urážku, kterou Vatikán zasáhl národ v 

nejcitlivějším jeho místě, buď okamžité kroky k provedení odluky církve od státu a 

přerušení diplomatického spojení s kurií - nebo rozhodný boj proti těm, kteří mají 

troufalost stavět se za provokaci mocnosti, od staletí nám nepřátelské.“83 

 H. Ripka se rozhodně postavil za odluku cíkrve a státu, kterou však 

nechápal jako snahu o protináboženský boj. Náboženství se mělo stát osobní 

záležitostí každého člověka, proto boj za odluku byl podle Ripky bojem za 

náboženskou svobodu.84 Nunciovo vystoupení označil H. Ripka za zásah do sféry 

státní svrchovanosti a urážku prezidenta republiky a vlády.85 

Skutečnost, že uspokojivý poměr mezi Československem a Vatikánem byl v 

podobě modu vivendi nalezen až v roce 1928, byla příčinou toho, že i v letech 

následujících po roce 1925 psal Hubert Ripka celou řadu vyhraněně 

protiklerikálních úvodníků. V souvislosti s projednáváním požitkového zákona 

státních zaměstnanců se vyslovoval proti zatěžování státní pokladny platy 

církevních hodnostářů86, kritizoval snahu církevních představitelů účelově vykládat 

svatováclavskou tradici jen ve smyslu katolické tradice a její využívaní k 

protihusitským demonstracím87, v obecnější rovině se zaměřil na kritiku politiky 

                                                 
83 NO, roč. II., r. 1925, č. 187, 10. července: Znepokojující příznaky, s. 1. 
84 Tamtéž, č. 199, 22. července: Mravní zdroje lidového hnutí proti Římu, s. 1.  
85 Tamtéž, č. 225, 18. srpna: Nová ofenziva klerikálů. Pastýřský list čs. biskupů proti Husovým oslavám, s. 1.  
86 NO, roč. III., r. 1926, č. 30, 30. ledna: Odpovědnost je na klerikálech, s. 1.  
87 NO, roč. IV., r. 1927, č. 268, 28. září: Václavská tradice kulturní a politická tradice boleslavská, s. 1. Podle 
Ripky je současnému Čechoslováku husitská tradice bližší než tradice svatováclavská, i když mezi nimi 
nevidí vnitřní rozpory - jedná se jen o přirozené vývojové stupně.  
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strany lidové a klerikální žurnalistiky, která byla spojena například s Lidovými listy. 

Odluka církví od státu byla pro H. Ripku věcí zásadního významu. 

 

Hubert Ripka se svými úvodníky nevymezoval jen vůči klerikalismu. Jako 

redakor Národního osvobození se definitivně přiklonil k politice T. G. Masaryka a 

E. Beneše. Kramářovu národnědemokratickou stranu označil za stranu bez vize do 

budoucnosti a její „všenárodnost” za prázdnou frázi a předvolební demagogii.88 

Kramářova politika se podle H. Ripky brání hospodářsko-sociální demokratizaci 

československé společnosti89, dává přednost stavovským zájmům před zájmem 

národním90 a dokonce přebírá fašistické prvky.91 

 V prohlubujícím se osobním sporu mezi K. Kramářem a T. G. Masarykem 

stál Ripka již definitivně na prezidentově straně. Když se Kramář do Národních 

listů rozepsal o tom, že v demokracii by měla být prezidentova autorita omezena 

jen na jeho úřední a reprezentativní funkci, aniž by zasahoval do každodenní 

politiky, ohradil se H. Ripka s tím, že záleží na vnitřní síle osobnosti prezidenta a 

programu, který představuje. „Nechceme, aby za svou autoritu platil věčným 

mlčením, nýbrž žádáme, aby svou autoritu opíral o argumenty objektivní věcnosti 

a tím přesvědčující síly.“92 Ohradil se také proti Kramářově proruské politice a jeho 

výkladu ruské revoluce93, které nádornědemokratický vůdce podle H. Ripky 

využíval pro svůj „slovanský idealismus”. Vyvracel rovněž Kramářovy názory, že 

carské Rusko šlo do první světové války pro osvobození Slovanů. H. Ripka na 

základě publikace historika a jednoho z organizátorů československých legií v 

Rusku Jaroslava Papouška Carské Rusko a naše osvobození uváděl, že pokud 

Rusko mluvilo o Slovanech, mělo na mysli pravoslavné balkánské Slovany, 

přičemž československá otázka nezaujímala ve válečných ruských cílech 

důležitější postavení. Pro Rusko bylo základní příčinou světové války nebezpečí 

                                                 
88 NO, roč. II., r. 1925, č. 301, 3. listopadu: Strana „kdysi”, s. 1. 
89 Tamtéž, č. 303, 5. listopadu: Co se stranou, která zklamala?, s. 1. 
90 Tamtéž, roč. III, r. 1926, č. 119, 30. dubna: Vlastenecký idealismus demaskován, s. 1 
91 Tamtéž, č. 130, 12. května: Bezradná strana, s. 1.  
92 NO, roč. IV., r. 1927, č. 10, 11. ledna: O prezidentovu autoritu, s. 1-2. Cit. dle s. 2. K 
národnědemokratickým postojům proti T. G. Masarykovi též NO, roč. IV., r. 1927, č. 247, 7. září: Národní 
demokracie rozvrací pořádek a právní bezpečnost, s. 1 ad.  
93 NO, roč, IV., r. 1927, č. 73, 15. března: Poučky?, s. 4. 
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německo-rakousko-uherské hegemonie, která by ohrozila speciální ruský zájem o 

Cařihrad a úžiny, které spojují Středozemní moře s Černým mořem.94 

         Tím, kdo je nejlépe schopen prosazovat zájmy celého národa nebyl 

pro Huberta Ripku jen deklarativně „všenárodní” a stále více ke krajní pravici 

směřující národní demokracie, ale strany socialistické. Ripkův politický příklon k 

socialistickým stranám se zřetelně projevil za třetí Švehlovy vlády, která nastoupila 

– po sedmiměsíčním intermezzu druhé Černého úřednické vlády - v říjnu roku 

1926 a udržela se až do února roku 1929. Pomineme-li ministerstvo zahraničních 

věcí, jehož vedení bylo od vzniku republiky až do poloviny 30. let výhradní 

záležitostí E. Beneše, nebyl členem tzv. „panské koalice” žádný představitel 

československých socialistických stran, tedy zejména sociální demokracie a 

národních socialistů. A právě skutečnost, že socialistické strany nemohly v této 

době na vládní úrovni zasahovat do vnitropolitických záležitostí republiky, podrobil 

Hubert Ripka na stranách Národního osvobození značné kritice.  

Pro H. Ripku byly socialistické strany představitelem širokého sociálního 

hnutí, které mělo původ ve válečných a těsně poválečných revolučních 

přeměnách, které se staly základem nově vznikající Československé republiky. 

Ripka souhlasil se sociálnědemokratickým poslancem Rudolfem Bechyně, že 

úkolem socialistických stran nemůže být jen jakési dohlížení nad sociálními 

poměry obyvatelstva. Jejich cílem neměla být demonstrativní opozice, ale snaha o 

opětovné získání vládní moci.95 

Řešení jak z dlouhodobějšího hlediska získat větší vliv na politické dění 

shledával H. Ripka v úzké spolupráci mezi socialistickými stranami a především 

jejich jednotný postup proti argárníkům a lidovcům. Proto již v dubnu roku 1926 

ocenil usnesení předsednictev parlamentních klubů obou socialistických stran o 

společném postupu v parlamentu96 a i v následujících letech se vyslovoval pro 

spolupráci, především proti agrárníkům a lidovcům. 

Ještě před vznikem aktivistické politiky německých stran vyzýval také k 

nutnosti sbližování československé a německé sociální demokracie, a to i přesto, 

že rétorika obou stran byla stále ještě více pod vlivem nacionálních než sociálních 

                                                 
94 NO, roč. V., r. 1928, č. 28, 28. ledna: „Pietnost” p. Kramáře k Sazonovu, s. 3. Tatáž argumentace: NO, roč. 
V., r. 1928, č. 36, 5. února: Ruská diplomacie a světová válka, s. 4 ad.  
95 NO, roč. IV., r. 1927, č. 28, 29. ledna: K znovudobytí vládní moci, s. 2. 
96 NO, roč. III., r. 1926, č. 117, 28. dubna: Obnovení socialistického bloku, s. 2.  
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rozporů. Podle H. Ripky měla iniciativa na řešení národnostních otázek vzejít od 

československé sociální demokracie.97  

 Ještě více než k sociálnědemokratickému programu se H. Ripka přiklonil k 

politice národněsocialistické a zejména k E. Benešovi, který byl od roku 1923 jejím 

členem a vůdčím představitelem. H. Ripka se jako redaktor Národního osvobození 

stal Benešovým bezvýhradným zastáncem. Vyvracel dezinfornační kampaně, 

které rozdmýchával jemu nepřátelsky naladěný tisk a odmítal námitky k Benešově 

zahraniční politice. Podle H. Ripky se jednalo jen o motivy osobní nevraživosti, 

zejména ze strany nádorních demokratů a jejich předsedy osobně. V jednom ze 

svých úvodníků Ripka shrnul, co si myslel o Benešových odpůrcích: „Namlouvají 

veřejnosti, že jim jde o zájem národa, republiky, veřejné morálky. Jsou však příliš 

nestoudní a hloupí, aby pod touto hrubou šminkou ukryli na dlouho svoji pravou 

tvář přízemních ctižádostivců, kteří se neštítí ničeho při svých nízce osobních 

sklonech a záměrech.“98 

 Protibenešovskou frontu tvořili podle H. Ripky všichni ti, kdo usilovali o 

ohrožení demokratického uspořádání republiky. Zejména J. Stříbrným99 a R. 

Gajdou100 šířené zprávy označoval H. Ripka přímo za činy, které zásadním 

způsobem poškozují zájmy státu a kterých využívá zejména maďarský a polský 

protičeskoslovensky orientovaný tisk. O aktivitách J. Stříbrného, ale taktéž o 

dalším vnitropolitickém dění, informoval Hubert Ripka ministra zahraničních věcí 

E. Beneše při osobních schůzkách a písemně. V srpnu roku 1926 H. Ripka E. 

Benešovi přímo doporučil, aby na J. Stříbrného podal žalobu za šíření 

nepravdivých zpráv o E. Benešovi a jeho politických aktivitách.101 

Z ideových důvodů byl H. Ripka důsledným odpůrcem fašismu a jiných 

forem pravicového extrémismu. Fašismus považoval za neslučitelný se 

slovanstvím, konkrétně v československém případě přímo za protistátní, vnitřní i 

vnější integritu republiky ohrožující směr.102  

                                                 
97 NO, roč. III., r. 1926, č. 212, 5. srpna: Sociální demokracie čsl. a německá, s. 1. 
98 NO, roč. III., r. 1926, č. 231, 24. srpna: Lidský dokument, s. 1. 
99 Srov. NO, roč. IV., r. 1927, č. 118, 29. dubna: Není slova dosti ostrého k odsouzení, s. 3. 
100 Srov. NO, roč. IV., r. 1927, č. 242, 2. září: Nové Gajdovy lži, s. 1-2, též: NO, roč. IV., r. 1927, č. 248, 8. 
září: Lži fašistické „Říšské stráže” o převratných plánech Benešových, s. 3 a č. 250, 10. září: Proč Beneš 
nežaluje?, s. 5 ad.   
101 Archiv Ústavu T. G. Masaryka AV ČR (AÚTGM), f. Edvard Beneš IV/2 (EB IV/2), k. 22: Dopis H. 
Ripky E. Benešovi, 30. srpna 1926. 
102 NO, roč. IV., r. 1927, č. 80, 22. března: Fašismus a slovanství, s. 4.  
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 Nejenom krajní pravice, ale také krajní levice se stala předmětem Ripkovy 

žurnalistické pozornosti. Komunistickou stranu odmítal především pro její 

negativní vztah k demokratickému parlamentnímu zřízení. Za největší nebezpečí 

komunistické politiky pokládal to, že udržuje velkou část dělnictva v radikalismu, 

negativismu a izolaci. Téměř 935 000 voličů, kteří dali této straně hlas v 

parlamentních volbách v roce 1925, se od svých 41 poslanců a senátorů 

nedočkalo na půdě parlamentu ničeho jiného než protidemokratických a 

protirepublikových vystoupení. Pro H. Ripku byli proto komunisté, kteří se stavěli 

do pozice jediného skutečného zástupce „dělnické třídy”, naopak paradoxně 

škůdcem dělnictva a socialismu.103 „Důsledný a nesmlouvavý boj proti nim 

(komunistům – DP) je bojem za lepší osud dělnictva. Jestliže si připomeneme, oč 

by nejen socialistická, nýbrž vůbec pokroková fronta byla silnější, kdyby v 

parlamentě nebyla oslabována 41 budižkničemy, je jasno, že boj proti komunistům 

je bojem za sociální a politický pokrok.“104 

 Hubert Ripka jako redaktor Národního osvobození věnoval pozornost 

rovněž německým politickým stranám v Československu. Když se německé 

aktivistické strany začaly v říjnu roku 1926 podílet na vládní spolupráci, byl H. 

Ripka jejich rozhodným podporovatelem. Podle jeho názoru tím bylo překonáno 

otevřené nepřátelství německé minority k republice, které nemohlo přinést žádné 

pozitivní výhody. Jedině bezpodmínečné uznání státu pokládal Ripka za platformu 

pro možnou dohodu. Důsledně se vyslovoval proti zasahování zahraničí do otázek 

československého národnostního problému a proti tomu, aby jakákoli rozhodnutí v 

této oblasti byla činěna na nátlak zvenčí. Mezinárodní řešení pokládal za omezení 

státní svrchovanosti.105 Rok 1926 byl pro H. Ripku z vnitropolitického hlediska 

rokem překlenutí propasti mezi Čechoslováky a německou menšinou, vytvoření 

první československo-německé vlády přikládal mimořádný historický význam.106  

  

V zahraničněpolitické oblasti se Hubert Ripka zaměřil především na 

sledování politického, společenského a kulturního života v Jugoslávii. Již ve 20. 

letech napsal mnoho článků, které českému čtenářstvu přibližovaly vnitropolitické i 

                                                 
103 NO, roč. IV., r. 1927, č. 89, 31. března: Sjezd komunistické strany, s. 1. 
104 NO, roč. V., r. 1928, č. 169, 19. června: Komunistické ubohosti, s. 4.  
105 NO, roč. II., r. 1925, č. 261, 23. září: Mezinárodně či také vnitřně politicky?, s. 1, tamtéž č. 262, 24. září: 
Pošetilé naděje, s. 1 ad.  
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zahraničněpolitické poměry jihoslovanského malodohodového spojence. Psal 

životopisy vůdčích představitelů srbských i chorvatských politických stran, 

pojednával o významných výročích a státních svátcích, seznamoval o obsahu 

jednání vládních delegací, upozorňoval na odborné publikace k jihoslovanským 

dějinám i na jihoslovanskou publicistiku o Československu. Při popisu 

zahraničněpolitických poměrů Jugoslávie se H. Ripka snažil o největší možnou 

podporu jugoslávských zájmů nejen vůči Maďarsku, Bulharsku a Řecku, ale 

především vůči Itálii. Hlubším motivem k této činnosti byla pro H. Ripku snaha o co 

nejužší a nejvšestrannější československo-jugoslávskou spolupráci. 

Již od roku 1922 byl Hubert Ripka členem Československo-jihoslovanské 

ligy, jejímž cílem bylo rozšiřování vzájemných vědomostí mezi Československem 

a Jugoslávií (královstvím SHS), studium jihoslovanských kulturních, politických a 

hospodářských otázek. Československo-jihoslovanská liga za tím účelem 

organizovala přednáškovou činnost, vydávání knih a časopisů a žurnalistickou 

propagaci, na čemž se H. Ripka významně podílel. V březnu 1922 promluvil H. 

Ripka o programu Československo-jihoslovanské ligy v Bratislavě. Zdůraznil 

potřebu poznávat politický život v Jugoslávii, z kulturního hlediska připomněl 

potřebu učit se jihoslovanské jazyky, posílat mládež na studia do Jugoslávie a 

naopak umožnit jugoslávským žákům studovat na československých středních a 

vysokých školách. Z hospodářských důvodů se vyslovil pro větší vzájemný 

obchodní styk, jehož cílem mělo být vytlačení německé a italské konkurence z 

Jugoslávie.107 

Do měsíčníku Československo-jihoslovanská liga přispíval H. Ripka až do 

roku 1926, kdy nastal značný úpadek úrovně tohoto periodika. V Československo-

jihoslovanské lize se H. Ripka seznámil s Pertem Zenklem, který zde působil 

rovněž od jejího založení v roce 1922. H. Ripka byl v souvislosti se svojí 

zahraničněpolitickou novinářskou činností vyznamenán jugoslávským Řádem sv. 

Sávy a Řádem rumunské koruny.108  

Občasnými články přispíval Hubert Ripka rovněž do bělehradského a 

sarajevského Pregledu, do splitského Života, spolupracoval s řadou jugoslávských 

                                                                                                                                                    
106 NO, roč. III, r. 1926, č. 1, 1. ledna: Na přechodu dvou období, s. 1. 
107 Československo-jihoslovanská liga, roč. II., r. 1922, č. 3, 1. března: Zájezd dra Huberta Ripky, tajemníka 
Československo-lihoslovanské ligy, k odborům Ligy v Bratislavě, Brně a Olomouci, s. 33-34.  
108 NA, f. Hubert Ripka, k. 45, 1-1-256-2a: Vyznamenání.  
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novinářů, například B. Gavrilovićem. Ripkova novinářskopropagační činnost byla v 

tomto ohledu v souladu s Benešovou koncepcí zahraničněpolitické orientace 

Československa a jeho pojetím evropské bezpečnosti.  

 

Také v Československu se Ripkova propagace malodohodového 

spojenectví neomezovala jen na novinářskou činnost v redakci Národního 

osvobození. Jihoslovanské problematice se na odborné úrovni soustavně věnoval 

od roku 1925 především ve Slovanském přehledu, sborníku pro poznávání 

politického, hospodářského, sociálního a kulturního života slovanských států a 

národů. Navázal tak na předchozí novinářskou činnost v Československo-

jihoslovanské lize. Svými soustavnými odbornými příspěvky do Slovanského 

přehledu se významným způsobem podílel na modernizaci tohoto v roce 1925 

obnoveného periodika. Slovanský přehled vycházel měsíčně (kromě července a 

srpna) nákladem ČsOL a jeho zodpovědným redaktorem byl jeden z největších 

odborníků na slovanskou problematiku v Česloslovensku Adolf Černý. Redaktory 

Slovanského přehledu byli také J. Slavík, A. Frinta, přispívali E. Beneš, K. Krofta, 

B. Hrozný a další. V letech 1927-1936 byl Hubert Ripka v redakčním kruhu, články 

psal až do mnichovských dnů na podzim roku 1938. H. Ripka měl ve Slovanském 

přehledu až do roku 1936, kdy ho v této práci vystřídal další člen redakční rady J. 

Kopecký, na starosti informovat o politické situaci v Jugoslávii. V rubrice Rozhledy 

po slovanském životě shrnoval události uplynulého měsíce. Kromě toho psal 

recenze, články u příležitosti životního výročí nebo úmrtí významných osobností 

jugoslávského politického a kulturního života, sledoval zahraniční návštěvy a 

jednání, které se vztahovaly k Jugoslávii. 

Podle H. Ripky se však Slovanský přehled neměl omezovat jen na 

slovanské národy. Vytržení slovanské problematiky ze souvislostí multietnického 

středo- a východoevropského prostoru meziválečného období by podle jeho 

názoru bylo jejím hrubým zkreslením. Pozornost by se proto měla zaměřit také na 

studium Řeků, Rumunů, Litevců, Maďarů a dalších. Názory o slovanské 

jednotnosti považoval H. Ripka za romantický přežitek, daleko větší spojitost viděl 

například mezi Čechoslováky a Němci než mezi Jihoslovany a Poláky. Slovanské 

národy žijí podle Ripky individuálně, jsou diferencovány stejně jako národy 
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románské nebo germánské. Byl přesvědčen, že i v budoucnosti se budou rozdíly 

mezi jednotlivými slovanskými národy přirozeným vývojem zvětšovat.109 

Ve 30. letech byl Hubert Ripka rovněž členem Slovanského ústavu.110 

Jednou ze snah Slovanského ústavu bylo přispět k proniknutí československé 

kultury a hospodářství do zemí jihovýchodní Evropy. Pro tyto úkoly měl Slovanský 

ústav také vychovávat odborné pracovníky. Ústav se dělil na dva odbory: 1. 

kulturní, 2. národohospodářský, přičemž v celé meziválečné historii převládal 

kulturní odbor, který udával tón celému Ústavu.111  

Hubert Ripka se podílel právě na činnosti kulturního odboru, jehož činným 

(od r. 1934 nazýváno mimořádným) členem se stal na valném shromáždění dne 

19. května 1931 spolu s například J. Macůrkem a A. Pražákem. Na rozdíl od 

řádných členů, jejichž počet byl omezen, neměl H. Ripka jako mimořádný člen 

aktivní ani pasivní volební právo a nemohl se stát ani funkcionářem Ústavu. 

Mimořádní členové, kteří sestávali z odborníků pro jednotlivé obory, však měli 

právo účastnit se práce v komisích, podávat různé návrhy k chodu Ústavu, k 

organizačním i odborným záležitostem. Především na svou žádost dostávali 

publikace, které potřebovali ke své odborné činnosti, čehož H. Ripka využíval.112 

 

Již v roce 1926 se Hubert Ripka autorsky podílel na vydání osvětové a 

informační publikace Království S.H.S.113. H. Ripka sestavil úvod a první, 

nejobsáhlejší část o politických dějinách.114  

H. Ripka se zaměřil především na předválečné a válečné období snah o 

sjednocení Srbů, Chorvatů a Slovinců. Ripka odsoudil předválečnou rakousko-

                                                 
109 NO, roč. II., r. 1925, č. 4, 4. ledna: Jen slovanský přehled?, s. 5. 
110 Slovanský ústav byl založen 25. ledna 1922 na základě rozhodnutí parlamentu a díky osobní iniciativě a 
finanční podpoře T. G. Masaryka. Skutečně pracovat začal Slovanský ústav až v roce 1928. Prvním 
předsedou se stal světově známý archeolog a etnograf L. Niederle. V době mezi světovými válkami byl 
Slovanský ústav učenou společností, jejímž cílem bylo rozvíjení mnohostranných československých vztahů a 
jejímiž členy byli kromě významných slavistů I přední národohospodáři. Ústav vykazoval bohatou 
publikační a přednáškovou činnost, pořádal konference a výstavy. 
111 Liška, R.: Slovanský ústav v meziválečném období (1919-1938). Rigorózní práce FF UK, 2004, s. 88-89. 
112 Tamtéž, s. 107-115. Na počátku 30. let bylo minořádnými členy Slovanského ústavu 36 Čechoslováků, 13 
Rusů, 3 Ukrajinci, 2 Němci, 1 Bulhar, 1 Jugoslávec. Počet mimořádných členů však nebyl žádným způsobem 
omezen. Předsedou kulturního odboru byl J. Polívka, kterého později v této funkci vystřídal J. Bidlo. 
113 Ripka, H., Prohaska, D., Jakesch, V., Dvorský, V.: Království S.H.S. (Srbů, Chorvatů a Slovinců). Praha, 
Šolc a Šimáček, 1926.  
114 D. Prohaska pojednal o jihoslovanské literatuře, hudbě, výtvarném umění, školství a vědě, kapitolku o 
branné moci napsal J. Makovička, o zemědělství, průmyslu a zahraničním obchodu V. Jakesch, závěrečnou 
kapitolu Země a lidé napsal V. Dvorský.  
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uherskou politiku vůči Jihoslovanům: „Rakousko-Uhersko, nerozumějíc vlastním 

svým zájmům, které je měly vést k prozíravé přátelské politice k Jihoslovanům, 

dalo se vést jednostrannou, nacionální hegemonií německo-maďarskou, a 

soupeříc čím dále, tím ostřeji s Ruskem o vliv na Balkáně, chovalo se k 

Jihoslovanům uvnitř i mimo monarchii stále s větší zaujatostí a nepřátelstvím.”115 

Tato rakousko-uherská politika byla podle H. Ripky příčinou toho, že se 

Jihoslované uchylovali k nepřátelství proti státu. Sarajevský atentát byl již jen 

vyvrcholením předchozích událostí: „Prinćipovu ruku vedla Nemesis, dějinná 

spravedlnost. Bylo by nedorozuměním, jeho čin odsuzovat jako jiné atentáty. (…) 

Ostatek, průběh a výsledek velikého boje, v němž jeho výstřel byl ranou zápalnou, 

ospravedlnil plně jeho hrdinný revoluční čin, který sám odpykal krutou smrtí v 

terezínském žaláři.” 116, dodal Ripka. 

V historickém výkladu je skryta Ripkova koncepce československo-

jugoslávské spolupráce. Oba národy117 spojovali v minulosti společné osudy v 

Rakousku-Uhersku, tytéž touhy po osvobození a sjednocení. Podle H. Ripky právě 

proto Jihoslované stojí ze všech Slovanů Čechoslovákům nejblíže. Společná 

minulost a společné současné zájmy byly pro H. Ripku výzvou k tomu, aby 

vzájemná spolupráce byla udržována i v budoucnosti.  

U příležitosti desátého výročí vzniku Československé republiky vydal 

Hubert Ripka druhou, tentokrát již svoji samostatnou publikaci Boj za 

československou svobodu.118  

Hubert Ripka se v knize postavil plně na stranu Masarykovy zahraniční 

akce za první světové války, přičemž ocenil především jeho prozíravou orientaci 

                                                 
115 Ripka, H. a kol.: Království S.H.S, c.d., s. 20. 
116 Tamtéž, s. 25. 
117 Ripka byl zastáncem koncepce jednotného československého i jihoslovanského národa, které však byly v 
minulosti rozděleny. Různé vlivy – v jihoslovanském případě zejména odlišnost pravoslavného vyznání Srbů 
a katolického vyznání Chorvatů a Slovinců – způsobily jiný kulturní vývoj, který zanechal viditelné stopy i v 
národní povaze. I přesto, že Ripka v jihoslovanském případě nepovažoval opětovné sjednocení státní ještě za 
sjednocení národní, nepochyboval o tom, že k němu v budoucnosti dojde.  
118 Ripka, H.: Boj za československou svobodu. Praha, Pokrok, 1928. Publikace vyšla v knihovně Svazu 
národního osvobození, kam přispívali též např. J. Herben, E. Beneš, Z. Nejedlý, F. Peroutka a Vojta Beneš. 
Vydání knihy bylo ohroženo Ripkovou časovou zaneprázdněností a z toho vzniklých průtahů při zaslání 
poslední části rukopisu. Předseda Svazu národního osvobození Josef Patejdl byl proto nucen Ripku důrazně 
upozornit, že bude-li se vydání kniky ještě dále zdržovat, stane se s přibližujícími se oslavami desáteho 
výročí vzniku republiky neprodejnou, protože již budou k dispozici podobné publikace jiných spolků či 
organizací. H. Ripka zbývající část zaslal a kniha mohla být nakonec vydána. Srov.: NA, fond Hubert Ripka, 
k. 69, 1-1-256-57c: Korespondence H. Ripky. Dopisy ze 3. a 8. září 1928 zaslané H. Ripkovi J. Patejdlem 
jménem Svazu národního osvobození. 
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na Západ119 a Benešovo: „politické a diplomatické nadání a umění (…), které nám 

přineslo rozhodující úspěch v diplomatickém zápase o mezinárodní uznání.”120 

První světová válka byla podle H. Ripky bojem dvou systémů – teokratické 

autokracie na straně centrálních mocností a moderní demokracie na straně 

Spojenců. Právě demokracie se podle H. Ripky stala hlavní ideou a odkazem 

národní revoluce.121 

 

V květnu roku 1925 Hubert Ripka poprvé navštívil Bělehrad. Jeho první 

dojmy nebyly právě přívětivé: „neupravené a špinavé město, (…) v celku bez 

charakteru, teprve se tvořící.”122 Ripka však nepřijel za tím účelem, aby hodnotil 

krásy jihoslovanského hlavního města. Již po svém příjezdu se setkal s tiskovým 

referentem českoskovenského vyslanectví Nebeským, který byl dobře informován 

o místních poměrech a který se stal Ripkovým průvodcem. Druhý den (29. května) 

navštívil s Nebeským bělehradskou skupštinu a uskutečnil také rozhovor se 

sekretářem zdejší Jihoslovansko-československé ligy. Na následující dny si H. 

Ripka domluvil schůzky s politiky, například s Ljubou Jovanovićem. Zápisy 

rozhovorů i charakteristiku jednotlivých osobností využíval H. Ripka po návratu do 

Československa pro svoji novinářskou, propagační a přednáškovou činnost.  

 

Hubert Ripka se již ve 20. letech a také v 30. letech podílel na činnosti – 

zejména kulturního rázu – řady spolků a sdružení. Vedle již zmiňované 

Československo-jihoslovanské ligy a Slovanského ústavu se jednalo o Společnost 

přátel Lužice, Československou ligu pro lidská práva, Svaz národního osvobození, 

Československou obec legionářskou a Československou obec sokolskou.123 Jeho 

působení se tak u příležitosti nejrůznějších zasedání, sjezdů a výročí rozšířilo i na 

                                                 
119 Ripka, H.: Boj za československou svobodu, c. d., s. 6-7. 
120 Tamtéž, s. 80.  
121 Tamtéž, s. 112. 
122 NA, fond Hubert Ripka, k. 76, 1-1-256-108/7a. Ripkovy záznamy o cestě do Bělehradu, 1925, s. 1. 
123 NA, fond Hubert Ripka, k. 72, 1-1-256-88a: Korespondence H. Ripky, r. 1929. 
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činnost přednáškovou.124 Pro Československou obec legionářskou pořizoval H. 

Ripka překlady dokumentů do srbštiny a němčiny.125 

 

Nejvýznamnější přednášková činnost Huberta Ripky za první republiky byla 

ovšem spojena s prestižním Klubem Přítomnost, kde Ripka působil od roku 1927 

až do sklonku první republiky. Posláním Klubu Přítomnost byla 

propagačněpolitická a výchovněpolitická činnost. Cílem Klubu nebylo získávání 

přímého podílu na politické moci. Hlavní propagovanou ideou na přednáškách 

Klubu byla idea státnosti. Byla to reakce na zanedbávání propagace státního 

zájmu a státního hlediska, které ustupovaly zájmům jednotlivých stran, v jejichž 

zájmu bylo propagovat především samy sebe. Jednotlivé přednášky měly 

neúnavnou a pokud možno zábavnou formou poskytnout posluchačům informace 

a vysvětlení politických, sociálních a kulturních událostí a problémů doby. 

Přitažlivost přednášek zvyšovala diskuze, která následovala po referátu. Mladí lidé 

tak měli možnost dostat se do bližšího styku s významnými osobnostmi 

československého veřejného života, s politiky, žurnalisty a národohospodáři.126 

Klub Přítomnost vznikl 2. února 1927 původně jako společenský klub 

národní strany práce. Recitační a hudební večery se však brzy po založení Klubu 

začaly stále častěji střídat s večery věnovanými politickým a hospodářským 

tématům. 

V dubnu roku 1927 uspořádal Klub Přítomnost první vzdělávací cyklus pěti 

přednášek s názvem „O slovanské politice”, jehož cílem bylo přispět k vyjasnění a 

rozšíření pojmu „reálného slavismu”. Mezi přednášejícími byl J. Herben a K. J. 

Beneš, J. Papoušek a P. Maxa. H. Ripka přednesl referát, který se zabýval mimo 

jiné vztahem Jihoslovanů k druhým slovanským národům, podrobněji poukázal na 

srbsko-bulharský spor a vymezil oblasti zájmů československo-jihoslovanského 

spojenectví.127 

                                                 
124 Později se k Ripkovu řečnickému projevu vyjádřil jeho novinářský a národněsocialistický spolupracovník 
František Klátil, který Ripkův projev zhodnotil jako nepatetický, nebouřlivý a nestrhující. Ripka podle F. 
Klátila vynikal spíše jako debatér a vyjednavač, vyzbrojený trpělivostí a vírou v účinnost argumentu. Klátil, 
F.: Republika nad stranami. Praha, Melantrich, 1992, s. 360. 
125 NA, fond Hubert Ripka, k. 68, 1-1-256-55a: Žádost ČsOL ze dne 22. května 1926 o překlad přiložených 
konceptů. 
126 Klub Přítomnost. Praha, 1934, s. 6. 
127 NO, roč. IV., r. 1927, č. 117, 28. dubna: O slovanskou politiku, s. 1. 
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Po úspěchu prvního cyklu přednášek následoval cyklus „Pravda o 

zahraničním odboji” a v lednu 1928 cyklus „O poměru německých menšin k ČSR”. 

Po zániku strany práce byl Klub Přítomnost v únoru 1930 přeměněn na 

nestranický. Poté, co Klub prodělal v roce 1931 vnitřní krizi, která se projevila 

rovněž podprůměrným zájmem o přednášky, byla na počátku následujícího roku 

provedena vnitřní přestavba. Roku 1933 navázal Klub spolupráci se skupinami, 

které sledovaly obdobné cíle, tj. s barrandovskou skupinou V. Havla, redakcí 

Demokratického středu, Weignerovým Svazem občanské důvěry, Verunáčovou 

skupinou Demokratické spolupráce a Dělnicko-studentským výborem v Plzni.128 

H. Ripka v Klubu Přítomnost během více než deseti let přednesl celou řadu 

přednášek s politickou tématikou. Základem se mu stala propagace 

demokratických zásad a ideálů T. G. Masaryka a E. Beneše. H. Ripka se zaměřil 

především na mezinárodní postavení Československa, Benešovu 

zahraničněpolitickou koncepci a problémy česko-německého soužití.129 

Hubert Ripka na klubovních večerech navázal nebo prohloubil přátelství s 

mnoha osobnostmi československého společenského života. Post předsedy Klubu 

zastávali dlouhá léta Prokop Drtina a Jaroslav Drábek. V Klubu Přítomnost 

přednášeli například Z. Nejedlý, Z. Chytil, K. Jíše, W. Jaksch, R. Procházka, J. 

Masaryk, A. Hampl, E. Moravec, J. Stránský, A. Pešl, J. Slavík, Z. Fierlinger, J. 

Nečas a F. Weyr.130 

 

V průběhu 20. let navázal Hubert Ripka také řadu známostí i přátelství s 

představiteli československého vědeckého a kulturního života. Přátelské vztahy 

udržoval s Václavem Chaloupeckým, žákem J. Pekaře a stoupencem 

čechoslovakismu, který za první republiky působil na bratislavské univerzitě.131 Z 

oblasti kulturního života se H. Ripka přátelil například s Karlem Čapkem a F. X. 

Šaldou.132 O neformálních vztazích svědčí také pohlednice J. Voskovce a J. 

                                                 
128 Klub Přítomnost, c. d., s. 12.  
129 Seznam přednášek, které H. Ripka proslovil v Klubu Přítomnost viz Příloha V. 
130 Deset let Klubu Přítomnost 1927-1937. Praha, 1937. Předmluvu napsal H. Ripka.  
131 H. Ripka dojednával s V. Chaloupeckým příspěvky pro Národní osvobození, například Chaloupeckého 
článek Palacký a Slovensko, který vyšel v NO 26. května 1926 k 50. výročí úmrtí F. Palackého a který Ripka 
označil za nejzajímavější, který u příležitosti výročí vyšel. Srov.: AÚTGM, f. Václav Chaloupecký, k. 6, sign 
II b – Dopisy H. Ripky a V. Chaloupeckého z 14. května 1926 a 31. května 1926. H. Ripka udržoval 
přátelské vztahy s V. Chaloupeckým i po druhé světové válce.  
132 NA, fond Hubert Ripka, k. 68, 1-1-256-55a: Korespondence, r. 1926. 
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Wericha, kterou zaslali Ripkovi v létě roku 1929 ze svého pobytu ve francouzském 

Saint-de-Luz s oslovením „tiskařský šote Hubertuse” a pozdravem „Ať žije 

slivovice!”133 

 

V prosinci roku 1928 přednesl Hubert Ripka rozhlasový projev na téma 

„Svátek národního sjednocení Srbů, Chorvatů a Slovinců”134 a v říjnu 

následujícího roku na téma „Autonomie a demokracie”135 V občasných 

rozhlasových projevech, které informovaly o zahraničněpolitických událostech, 

pokračoval H. Ripka také ve 30. letech.  

 

 

 

3. 4. Redaktorem Lidových novin (1930-1938) 
 
 Dne 1. dubna 1930 se Hubert Ripka stává členem redakčního kolektivu 

Lidových novin.136 Jeho příchod byl součástí pozvolné genereční obměny 

redakce. V lednu 1928 ukončil svůj život sebevraždou Rudolf Těsnohlídek. V 

posledních letech před svou smrtí v roce 1931 se na práci v Lidových novinách již 

příliš nepodílel ani jejich zakladatel Adolf Stránský. Také návrat Arnošta Heinricha 

do redakce v roce 1929 neměl dlouhého trvání, neboť propadl alkoholu a v květnu 

1933 zemřel.137 

 Jejich náhradníky se stali příslušníci generace třicátníků, kteří vstupovali do 

redakce deníku vysoké zpravodajské a umělecké úrovně. K nově příchozím 

novinářům patřil Ferdinand Peroutka, který v roce 1924 stál u zrodu kulturně 

politické revue Přítomnost. Další významnou osobností, která se neblaze 

proslavila za nacistické okupace, byl Emanuel Moravec. V době, kdy 

spolupracoval s Lidovými novinami (jeho články vycházely pod šifrou Stanislav 

                                                 
133 NA, fond Hubert Ripka, k. 69, 1-1-256-57f. Korespondence, r. 1929. Pohlednice z 28. července 1929.  
134 NA, fond Hubert Ripka, k. 69, 1-1-256-57c. Korespondence, r. 1928. Potvrzení Radiojournalu o 
účinkování. 
135 NA, fond Hubert Ripka, k. 72, 1-1-256-88a. Korespondence, r. 1929. Potvrzení účasti 4. a 5. října 1929 v 
18.10 hod. na vysílání.  
136 Již v březnu 1930 se v Lidových novinách objevily první Ripkovy krátké informativní články. 
137 Pernes, J.: Svět Lidových novin 1893-1993. Praha, Lidové noviny, 1993, s. 81-84. 
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Yester) byl však rozhodným stoupencem hradní politiky T. G. Masaryka a E. 

Beneše.138 

 Hubert Ripka přišel do redakce Lidových novin s bohatou žurnalistickou 

zkušeností. Byl považován za vzdělaného novináře, který je schopný bystrého 

úsudku a který se vyznačuje hlubokou odbornou znalostí témat, k nimž se 

vyjadřoval. Jeho články a komentáře se stávaly stále oblíbenějšími. Ripkovy 

demokratické názory a oddanost myšlenkám zakladatele samostatné 

Československé republiky T. G. Masaryka a důvěra k jejímu ministru zahraničních 

věcí E. Benešovi se dobře slučovaly s orientací Lidových novin, které se staly 

jedním ze symbolů československé demokracie. Také proto si sotva třicítiletého 

novináře všiml syn zakladatele Lidových novin Adolfa Stránského Jaroslav 

Stránský a nabídl mu místo v redakci.139 

 H. Ripka podával zpočátku zprávy ze senátu a poslanecké sněmovny 

parlamentu, později již jen ze zahraničních výborů obou komor. Jeho parlamentní 

zprávy ve své první části shrnovaly výsledky jednání a pojednávaly o schválených 

zákonech a v druhé části se zabývaly připomínkami jednotlivých poslanců a 

senátorů. H. Ripka zde často ostře vystupoval proti komunistům, odsuzoval jejich 

parlamentní průtahy a obstrukce. Ze schůzí zahraničních výborů poslanecké 

sněmovny a senátu věnoval H. Ripka pozornost především projevům E. Beneše. 

Jako novinář uskutečnil H. Ripka s E. Benešem řadu rozhovorů, což přispívalo k 

tomu, aby Ripka poznal důkladně Benešovy politické názory a mohl se stát jeho 

politickým důvěrníkem. 

 Zejména poté, co byl v lednu 1933 A. Hitler jmenován německým říšským 

kancléřem, se H. Ripka zaměřoval stále více na zahraničněpolitické zpravodajství. 

Přibližoval široké veřejnosti výsledky oficiálních jednání Malé dohody, na jejichž 

konference v Československu, Jugoslávii a Rumunsku byl redakcí Lidových novin 

ve 30. letech často vysílán. H. Ripkovi nešlo opět jen o poskytnutí informací, ale 

také o manifestaci jednoty a síly československo-jugoslávsko-rumunského 

spojenectví a to i poté, co se Jugoslávie začala stále více orientovat na hitlerovské 

Německo. Ripka však reagoval na zahraničněpoliticky významné události nejen u 

                                                 
138 Tamtéž, s. 84-86. Na přelomu 20. a 30. let přišli do LN také spisovatel Karel Poláček, do 
národohospodářské rubriky přispívající ekonom Jiří Hejda a jako zahraniční dopisovatel Ivo Ducháček ad. 
139 Úplný seznam článků H. Ripky otištěných v Lidových novinách v letech 1930-1938 viz: Příloha VII. 
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československých malodohodových spojenců, ale také v Rakousku, Polsku, 

Maďarsku, Německu, Francii a od roku 1935 v Sovětském svazu.  

 Ripkova novinářská činnost se v letech 1930-1938 neomezila jen na Lidové 

noviny. Pravidelně přispíval do dalších periodik140, publikoval, přednášel a 

podnikal informativní zahraniční cesty.  

 

 V březnu roku 1931 byla veřejnosti oznámena dohoda německé a rakouské 

vlády o tzv. společném německo-rakouském celním zákonu a o odstranění celních 

hranic mezi oběma státy. Ve známost vešla dohoda jako celní unie. Zejména 

Francie a malodohodové státy důrazně upozorňovaly, že tím došlo k porušení 

mezinárodních závazků obou států, a tak musela být celní unie nakonec 

zrušena.141 

 Hubert Ripka se v souvislosti s plánem na německo-rakouskou celní unii 

ostře postavil proti jakékoli formě sbližování obou německých států. Zdůrazňoval, 

že Rakousko je saintgermainskou mírovou smlouvou vázáno k nezávislosti. 

Dohoda o celní unii by se podle H. Ripky stala nástrojem proti ostatním státům.142 

Pokus o hospodářskou spolupráci mezi Německem a Rakouskem byl pro H. Ripku 

důvodem k zvýšené propagaci soudržnosti Malé dohody. Německo totiž nabídlo 

Jugoslávii a Rumunsku spotřebování jejich zemědělských produktů, což jim mělo 

pomoci při stále se problubující hospodářské krizi. Podle Ripky však šlo Německu 

jen o rozšíření svého hospodářského a postupně i politického vlivu.143 

 Ripkova obava z německého pangermanismu byla zjevná. Akci s celní unií 

chápal jen jako novou, moderní formu dávné německé snahy ovládnout střední a 

jižní Evropu. Případné připojení Rakouska k Německu by podle jeho názoru bylo 

jen prvním krokem k německému ovládnutí Balkánu a dalšímu směřování na 

východ.144 

 Zabránit německé hegemonii ve střední a východní Evropě bylo podle H. 

Ripky možné jen spoluprácí všech středoevropských států na základě 

                                                 
140 Mimo již zmíněné např. do Československo-jihoslovanské revue, týdeníku Přítomnost, v druhé polovině 
30. let také do národněsocialistického Českého slova. 
141 Veber, V., Hlavačka, M. a kol.: Dějiny Rakouska. Praha, Lidové noviny, 2002, s. 510. 
142 Lidové noviny (dále LN), roč. XXXIX., r. 1931, č. 153, 25. března – ráno: O celní unii Německa s 
Rakouskem, s. 2. 
143 LN, roč. XXXIX., r. 1931, č. 227, 6. května – ráno: Po bukurešťské konferenci, s. 1. 
144 LN, roč. XXXIX., r. 1931, č. 252, 20. května – ráno: Staronový německý imperialismus, s. 1. 
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rovnoprávnosti. Po zkušenostech s německo-rakouskou celní unií uvažoval H. 

Ripka o nutnosti těsnějšího hospodářského a politického sblížení mezi malými 

státy střední Evropy, přičemž iniciativa měla vzejít od československých politiků. 

H. Ripka si byl vědom toho, že stabilita středoevropských poměrů musí být 

prvořadým zájmem Československa.145 

 Zatěžkávací zkouškou byla příprava německo-rakouské celní unie v roce 

1931 podle Ripky také pro československé Němce. Jejich loajalita k 

Československu se mu jevila jako vratká, několikaleté soužití ve společném státě 

je nepřimělo k tomu, aby se vzdali velkoněmeckých představ. Proto se 

českoslovenští Němci postavili příznivě také k německo-rakouskému plánu, což 

bylo v rozporu s oficiálním československý stanoviskem, které bezvýhradně trvalo 

na nezávislosti Rakouska.146 

V Peroutkově týdeníku Přítomnost Hubert Ripka nastínil, jakým způsobem 

by bylo možné československé Němce přimět k větší loajálnosti k 

Československu. Prvním východiskem byla podle H. Ripky úprava jazykových 

poměrů, které se měly nadále řídit jen praktickými a administrativními ohledy. Jako 

příklad, který by mohl být do jisté míry využit i v Československu, uváděl Ripka 

známý švýcarský model. Dosavadní přednostní postavení československého 

jazyka mělo být omezeno tam, kde bylo překážkou plynulosti administrativní 

služby. Německá menšina měla být podle H. Ripky získána pro větší oddanost k 

republice také realizací kulturní autonomie, případně i autonomie správní, která by 

pozměnila ne zcela vyhovující zemské zřízení. H. Ripka doporučoval rovněž větší 

zastoupení Němců ve státních, zejména centrálních úřadech. Změnit se měla také 

podpora občanů české národnosti v převážně německém pohraničí: „Bez 

jakýchkoli pak nových zákonných opatření bylo by možno liberálnější praxí zmírnit 

některé jazykové tvrdosti a přestat s dráždivými provokacemi. Neostýchám se 

otevřeně říci, že by bylo také na čase, změnit ráz sokolských a jim podobných 

výprav do německých krajů. Pochybuji, že se tím skutečně posilují naši lidé ve 

smíšeném území. Bylo by mnohem účinnější, zajišťovat je hospodářsky a starat 

se osvětovou činností o jejich kulturní růst.“147  

                                                 
145 LN, roč. XXXIX., r. 1931, č. 462, 15. září – ráno: Podivné dohady o dunajské federaci, s. 3.  
146 LN, roč. XXXIX., r. 1931, č. 161, 29. března – ráno: Německo-rakouský plán a čs. Němci, s. 2 a č. 247, 
17. května – ráno: Českoslovenští Němci a anšlus, s. 2. 
147 Přítomnost, roč. VII., r. 1931, č. 27, 8. července: Národnostní problém není ještě rozřešen, s. 420-423.  
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Provedení jazykových, kulturních, případně i administrativních opatření 

však H. Ripka podmiňoval bezvýhradnou loajalitu německé menšiny k republice. 

 

 
 
3. 4. 1. Informační zahraniční cesty 

Od roku 1932 až do mnichovské krize podnikal Hubert Ripka pravidelné 

cesty do zahraničí. Během šesti let navštívil Maďarsko, Polsko, Bulharsko, 

Rumunsko, Švýcarsko, V. Británii, Sovětský svaz, opakovaně také Jugoslávii a 

Francii. H. Ripka ve 30. letech nevyjížděl do ciziny jen z důvodů získání aktuálních 

zpráv pro své politické úvodníky a komentáře, které publikoval v periodickém tisku. 

V této době se stal důvěrným spolupracovníkem československého ministra 

zahraničních věcí a od roku 1935 prezidenta republiky Edvarda Beneše. H. Ripka 

měl jako politický novinář řadu kontaktů na významné zahraniční politiky, 

představitele společenského života i redaktory novin. Byl inteligentním, 

komunikativním, společenským a jazykově dobře vybaveným žurnalistou. Byl 

protikladem k té části novinářů, o nichž sám jednou napsal: „Čeští novináři 

nehrnou se s nedočkavou zvědavostí k cizím státníkům a politikům, naopak, 

nejraději se jim plaše vyhýbají. Bůh ví, proč! Snad proto, že je snadnější a 

pohodlnější hádat se anonymně od redakčního stolku s nepřítomným odpůrcem, 

než napnout trochu pozornosti a obratnosti v osobním rozhovoru s cizím 

politikem.“148 

O Ripkově demokratické, pročeskoslovenské a prohradní orientaci nemohlo 

být pochyb. H. Ripka proto pořizoval ze svých zahraničních cest pro E. Beneše 

souhrnné zprávy, které mu poskytovaly informace o tamější vnitropolitické situaci. 

H. Ripka připojoval také přepisy rozhovorů, které vedl s předními vládními nebo 

opozičními politiky. Před zahraničními cestami si H. Ripka domlouval osobní 

schůzku s E. Benešem, který ho informoval o svých aktuálních názorech o 

důležitých vnitropolitických i zahraničněpolitických otázkách.149 

Dne 30. dubna 1932 odjel Hubert Ripka na tři dny do Budapešti. O svých 

rozhovorech pak informoval E. Beneše. Rozmluvy s politiky domluvil H. Ripkovi v 

                                                 
148 LN, roč. XXXVIII., r. 1930, č. 342, 10. července – ráno: Korektnost pana Ljapčeva, s. 1-2. Cit. dle s. 1.  
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Budapešti předseda maďarské Panevropské unie Pavel Auer. Jak H. Ripkovi 

vyložil poslanec G. Gratz, představitel jedné z vládních stran, očekával se brzký 

návrat hraběte Bethlena150 na pozici ministerského předsedy, který se obává, aby 

se příliš neupevnilo postavení M. Károlyiho. Maďarská opozice byla podle Ripkovy 

zprávy neobyčejně roztříštěná, politicky slabá a bez významných vedoucích 

osobností. Podle H. Ripky bylo třeba s Bethlenovým návratem počítat také proto, 

že je podporován Itálií, která je proti Károlyiho snahám přiblížit se Francii. Podle 

poslance Bessenyeyho, Bethlenova důvěrníka, si Maďarsko nemůže znepřátelit 

Itálii ani Německo, které jsou velmi důležité pro maďarský zemědělský odbyt. 

Ripka informoval, že si Bethlen přeje vytvoření italsko-rakousko-maďarského 

bloku a doufá, že získá i Rumunsko, přičemž je zásadně proti sblížení s 

Československem. Otevřeně protičeskoslovenské názory vyslovil při rozhovoru s 

H. Ripkou také šéfredaktor Pestler Lloydu Veszy. Podle Ripkovy zprávy vkládá 

maďarská opozice mnoho nadějí do E. Beneše, který by však měl „vyjít vstříc” v 

otázce revize československo-maďarských hranic.151 

V roce 1932 podnikl Hubert Ripka také dva informační zájezdy do 

Německa. Při první cestě v polovině května navštívil Berlín, Lübeck, Hamburk, 

Lipsko a Drážďany. Měl příležitost mluvit s několika pravicově i levicově 

orientovanými novináři. Podle celkového Ripkova dojmu byl: „(německý – DP) 

národ v úplném duchovním, mravním a politickém rozvratu. Dnešní Německo je 

nacionalistické, hitlerismem jsou proniknuti i ti, kteří s ním politicky nejdou, liberální 

a demokratické skupiny jsou naprosto beze všeho vlivu. V rozhovorech přímo 

zarážela obdobnost formulací s mluvou předválečnou. Proti Francii je snad 

obecné nepřátelství a většinou nenávist.“152  

Proti Polsku vládlo v Německu podle H. Ripky všeobecné nepřátelství, 

zejména kvůli koridoru, který odděloval východní Prusko od Německa. Je proto 

podle Ripkovy zprávy E. Benešovi třeba se připravit na nebezpečí válečnách 

                                                                                                                                                    
149 Srov. NA, f. Hubert Ripka, k. 72, 1-1-256-91: Dopis H. Ripky E. Benešovi z 14.1.1932. 
150 Štěpán Bethlen byl maďarským ministerským předsedou v letech 1921-1931. 
151 AÚTGM, f. EB I., k. 157, sign R 296/4, Francie 1936.: Informační zájezd H. Ripky do Budapešti ve 
dnech 30. dubna až 2. května 1932. Hubert Ripka se v Budapešti setkal také s francouzským vyslancem 
Desviennem a opozičními poslanci E. Nagyem, Š. Friedrichem, Bucharinem, Fabiánem, Vámbérym a E. 
Monusem. 
152 AÚTGM, f. EB I., k. 196, sign. R 340 c, Německo 1932: Zpráva H. Ripky o jeho cestě v Německu v 
květnu 1932. Cit. dle s. 1. Datum na dokumentu (4. května 1932) je zřejmě chybné, Ripka zprávu zapsal až 
po návratu, tedy pravděpodobně 4. června 1932. Dokument je otištěn jako Příloha VIII.  
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srážek, zejména v oblasti Gdaňska.153 Uchopení moci Hitlerem bylo podle 

Ripkových postřehů neodvratné. H. Ripka zaznamenal rovněž stoupající odpor 

proti Československu, které Němci stále více chápali jako jedinou vážnou 

překážku v uskutečnění Mitteleuropy. K tomu Ripka dodal: „Právě po 

zkušenostech z Německa uvědomil jsem si to více než jindy, že je potřebí, 

abychom měli doma pořádek a pevnou, rozhodnou vládu. Morálně jsme zřejmě 

silnější a můžeme proto krizi překonat. Úzké spojení s Francií a držení Malé 

dohody, nepodlehnout německému zmatku, nedat se mást učenými teoriemi a 

líbivými hesly, která teď z Německa přicházejí a budou přicházet, věrnost politické 

a hospodářské demokracii, žádné hospodářské nebo politické experimenty, 

neprovokovat zbytečně Němce, prohloubit spolupráci s našimi Němci (...)“154. 

Ripka byl rovněž překvapen, s jakou pozorností sleduje německý nacionální tisk 

problematiku československých Němců. Vyzval proto k pečlivému prověření 

jednotlivých spojů mezi československými a říšskými Němci.155 

V srpnu roku 1932 odjel Hubert Ripka do Německa znovu. V době konání 

říšských voleb setrval několik dní v Berlíně, poté navštívil Hannover, Hildeshein, 

Münster, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz a Frankfurt. Ve všech 

městech navázal kontakt se žurnalisty nebo politiky. V přímém styku nebyl jen s 

novináři demokratické levice, ale i s novináři nacionálněsocialistickými. Podle H. 

Ripky bylo totiž chybou, že většina cizích korespondentů a žurnalistů v Německu 

nevyhledávala přímý styk s nacionalistickými žurnalisty. Levice tak podle jeho 

názoru informovala podle svých stranických potřeb a zastírala pravý stav věcí, 

zejména pokud šlo o zahraničněpolitické otázky. Přímé rozhovory s nacionalisty H. 

Ripkovi umožnily proniknout hlouběji než při květnové cestě do smýšlení německé 

nacionalistické fronty. Především nacionalisté podle Ripkova záznamu na smrt 

nenávidí Francii a její spojence. Němci se dívají na Francii jako na nehybnou 

zemi, která ustrnula na ideologii z roku 1789 a ze které již nepřicházejí žádné nové 

podněty, které by odpovídaly na současné problémy. Celkově byly podle H. Ripky 

všechny názory zahroceny proti Francii, protože Němci jsou proti všemu (i 

                                                 
153 Gdaňsk byl po první světové válce prohlášen svobodným městem s autonomní vládou v čele s vysokým 
komisařem, jmenovaným Společností národů. Postupně zde však sílily hlasy místních nacistů, které volaly po 
opětovném připojení k Německu. 
154 AÚTGM, f. EB I., k. 196, sign. R 340 c, Německo 1932: Zpráva H. Ripky o jeho cestě v Německu v 
květnu 1932. Cit. dle s. 5.  
155 Tamtéž.  
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zdánlivě) francouzskému. Na závěr doplnil, že německá politická dezorientace 

bude trvat ještě dlouhá léta, přičemž nevyloučil ani monarchistickou restauraci 

Hohenzollernů nebo Wittelsbachů.156 

Pro veřejnost shrnul H. Ripka dojmy z německého předvolebního boje v 

trpkém fejetonu na stranách Lidových novin: „Hakenkrajcleři, komunisté, socialisté 

- to nejsou stoupenci a přívrženci politických stran: jsou to fanatičtí vyznavači. 

Strana pro ně není politickou organizací, nýbrž sektou, v niž se věří se zápalem 

téměř náboženským. Politický odpůrce je nepřítel, na smrt nenáviděný, politický 

zápas mění se v krvavý boj rozvášněných fanatiků. Ubohý národ! Přes všechny 

své velkolepé schopnosti duševní a organizační zůstává stále politicky nezralý. 

Pyká dnes strašnou vnitřní rozháraností za to, že se mu nedopřála občanská 

svoboda. Když zmizel Vilém s vrstvou, která jediná vládla a vládnout dovedla, byl 

německý národ ponechán sám sobě. A sám sobě vládnout ještě neumí.“157 

 

 V polovině ledna roku 1933 se Hubert Ripka jako člen výpravy 

československých novinářů zúčastnil varšavské konference Polsko-

československé tiskové dohody. Cílem mezinárodních setkání novinářů bylo 

dohodnout se na společném a jednotném postupu při předávání informací. V době 

narůstajícího mezinárodního napětí šlo také o vzájemné sblížení novinářských 

komunit. Větší oboustranná informovanost měla zabránit tomu, aby na stranách 

novin a časopisů docházelo k nepodloženému napadání, které by hrozilo 

zbytečným stupňováním napětí. 

 I přesto, že se podle H. Ripky poměr Poláků k Československu za poslední 

tři roky výrazně zlepšil, z rozhovorů, které ve Varšavě uskutečnil s polskými 

politiky, diplomaty a novináři bylo patrné, že zásadní rozpory mezi polskou a 

československou zahraničněpolitickou koncepcí existovaly. H. Ripka hovořil se 

zástupcem východní sekce zahraničního ministerstva Gawróńským, s 

místopředsedou zahraničního výboru polského sejmu Dyboským, s ředitelem 

zahraničního úřadu ministrem Schaetzlem, s přednostou tiskového oddělení 

zahraničního ministerstva Przesmyckým, se senátorem a předsedou národní 

demokracie Bartoszewiczem a  také se sovětským vyslancem ve Varšavě 

                                                 
156 NA, f. Hubert Ripka, k. 66, 1-1-256-44c: Zpráva H. Ripky o jeho cestě v Německu v květnu 1932. 
157 LN, roč. IL., r. 1932, č. 393, 5. srpna – ráno: Ne strany, ale sekty, s. 1-2. Cit. dle s. 2. 
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Ovsjejenkem. Zatímco o zahraničněpolitických otázkách byli podle H. Ripky polští 

představitelé ochotni diskutovat, ve věcech vnitropolitických projevili značnou 

zdrženlivost. Nejvíce se hovořilo o koridoru, jehož ohrožení by bylo podle 

Ripkových zjištění pro Poláky důvodem k válce.158  

H. Ripka získal informace o tom, že polským zájmem (i když nepatřil k 

nejaktuálnějším požadavkům oficiální politiky) je připojení Podkarpatské Rusi k 

východní Haliči. Tím mělo být Československu znemožněno spojení s 

Rumunskem a Sovětským svazem. Získáním Podkarpatské Rusi by Polsko také 

dosáhlo strategicky významné společné hranice s Maďarskem. H. Ripka  rovněž 

připomněl tradiční polské zájmy v Litvě a na Ukrajině, ale také v německém 

Slezsku a ve východním Prusku. Podle H. Ripky se v těchto požadavcích 

projevovala polská povýšenost a velikášství, umocněné přesvědčením, že 

Čechoslováci by na polském přátelství měli mít větší zájem než Poláci na 

přátelství československém.159 

Prohloubení československo-polské spolupráce bylo podle H. Ripky možné 

na základě společného zájmu, kterým byla v dané situaci protirevizionistická 

politika a obrana proti pokusům velmocí rozhodovat bez ohledu na malé a středně 

velké státy. Spolupráce a přátelství s Polskem však podle Ripky neměla ohrozit 

jiné zájmy Československa. V první řadě nesměla znemožnit pro budoucnost 

přátelství se Sovětským svazem.160 

 

Za dva týdny po Ripkově návratu z konference Polsko-československé 

tiskové dohody se v Německu stal A. Hitler říšským kancléřem. Důsledkem bylo 

rychlé a definitivní rozbití skomírajícího státoprávního uspořádání výmarské 

republiky. Požár Říšského sněmu v noci na 28. února 1933 poskytl příležitost 

zlikvidovat na základě nouzových opatření nejdůležitější občanské práva. Hitler 

zlikvidoval politickou svobodu, přeměnil hospodářství a finančnictví, zrušil 

jednotlivé německé státy. Monopol na moc získala NSDAP, vyhlášen byl bojkot 

židovských obchodů.161 

                                                 
158 NA, f. Hubert Ripka, k. 66, 1-1-256-45a: Zpráva H. Ripky o rozmluvách ve Varšavě od 15. do 19. ledna 
1933, 15 s. 
159 Tamtéž.  
160 Tamtéž.  
161 Müller, H.: Dějiny Německa. Praha, Lidové noviny, 1995, s. 262-266. 
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Také redakce Lidových novin musela reagovat na nové skutečnosti. Ještě 

více než doposud se zaměřila na kritiku fašismu a nacismu. Tisk se stával stále 

významnějším činitelem v zápasu o záchranu československé demokracie a 

myšlenkového odkazu jejího zakladatele T. G. Masaryka. Lidové noviny, jejichž 

jádro tvořili demokraticky smýšlející redaktoři, byly pochopitelně na jejich straně. 

Praktikám, které začala používat goebbelsovská nacistická propaganda, však bylo 

obtížné čelit. 

Hubert Ripka se po Hitlerově převzetí moci ve svých politických 

komentářích neuchýlil k otevřeně protiněmeckým nebo protihitlerovským postojům. 

Situace byla vážnější. Jakákoli provokace by znamenala jen přilití oleje do ohně. 

H. Ripka zvolil opačnou formu vyjádření nespokojenosti. Zdůrazňoval sílu a 

potenciál, který představovala Malá dohoda. Spojenectví  Československa, 

Jugoslávie a Rumunska se mělo stát hlavní překážkou německého pronikání do 

střední Evropy a na Balkán.  

V únoru roku 1933 vyzdvihl nový Pakt Malé dohody, který měl z 

malodohodových spojenců vytvořit jakousi vyšší mezinárodní jednotku. Základem 

měla být důvěrnější alianční spolupráce. O každém důležitém 

mezinárodněpolitickém aktu měl být člen Malé dohody zavázán se poradit s 

druhými dvěma členy a rozhodnutí provést až po jejich souhlasu.162 

Možnost obrany byla podle H. Ripky jediná - malé středoevropské státy se 

mohou ubránit snahám velmocí vyřadit je z evropské politiky jedině vzájemnou 

spoluprácí. Zajištění rovnováhy ve střední Evropě bylo pak podle H. Ripky 

podmínkou evropského i světového míru.      

O tom, že se Evropa za posledních několik málo let velice změnila se 

Hubert Ripka vyjádřil v publikaci, kterou napsal k 15. výročí československé 

samostatnosti: „Evropa je dnes v hluboké krizi, ve veliké části zachvácena je 

horečkou nacionalistických diktatur, v celém světě řádí nebývalá krize 

hospodářská, všude jsou patrny známky ideového a mravního zmatku. Na východ 

od Rýna panují diktatury a polodiktatury, jen Západ vyvíjí se dále v režimech 

                                                 
162 LN, roč. ILI., r. 1933, č. 105, 27. února – ráno: Organizační statut Malé dohody, s. 2.  
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demokratických. Ve středu Evropy je to jen Československo, které si uchovává 

demokratické řády a spravuje se podle demokratických zásad (…)”.163 

Jedině demokracie, která umožnila vznik a vybudování republiky, měla být 

podle H. Ripky základním pilířem Československa. Zavržení demokratických řádů 

by totiž znamenalo ohrožení samotných základů československé státní existence. 

Jakákoli diktatura by podle H. Ripky přivedla Československo nejen do vnitřních 

rozbrojů, ale také do spleti mezinárodních nepřátelství. Vzhledem k sociální a 

národnostní struktuře Československa nebyla proto podle jeho názoru možná jiná 

politika než politika demokratická.164 

 

Již od počátku 30. let byl Hubert Ripka v československých politických 

kruzích dobře znám jako Benešův informátor a důvěrník. Jako novinář k tomu měl 

příhodné předpoklady. Již v této době byl v kontaktu rovněž s řadou 

československých politiků, například s J. Slávikem, měl politické rozhovory s A. 

Hamplem, F. Udržalem a dalšími. Poté, co se v Německu chopil moci A. Hitler, byl 

Hubert Ripka zastáncem toho, aby E. Beneš omezil na co nejmenší možnou míru 

své zahraniční cesty a aby se soustředil na upevnění své vnitropolitické pozice.  

H. Ripka se obával především politiky agrárníků a jejich snahy o omezení 

vlivu E. Beneše a K. Krofty na československou zahraniční politiku. V dopisu, který 

H. Ripka zaslal v říjnu 1933 T. G. Masarykovi, byl podle Ripkových informací E. 

Beneš považován za hlavní překážku k diktatuře agrární strany, která byla 

podporována obecnou nedůvěrou k demokracii. H. Ripka naléhal na to, aby byly 

před agrární politikou varovány ostatní strany, o což se už sám pokusil mezi 

sociálními demokraty a lidovci. Proti E. Benešovi se podle H. Ripky vedla 

nebezpečná zákulisní kampaň. Proto zdůraznil, že je nezbytné upevnění pozice E. 

Beneše v národněsocialistické straně a ve vnitřní politice vůbec. Jedině silná 

vnitropolitická pozice E. Beneše podle H. Ripky mohla umožnit spolupráci 

                                                 
163 Ripka, H.: Patnáct let československé demokracie. Praha, Pokrok, 1933. Cit. dle s. 3. Publikace byla 
obhajobou Masarykova pohledu na první světovou válku, která se mu stala světovou revolucí, ve které šlo o 
zápas humanitních a demokratických myšlenek západních s teokraticko-absolutistickým principem. H. Ripka 
se v publikaci věnoval zejména československému vnitropolitickému vývoji a zahraniční politice od roku 
1918. 
164 Tamtéž, s. 49.  
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národních socialistů a sociálních demokratů, kterou mělo být zabráněno 

nebezpečným záměrům agrárníků.165 

 

Léto roku 1933 bylo pro Huberta Ripku obdobím radostných událostí jeho 

osobního života. Po nevydařeném manželství s Bohumilou Bártovou, se kterou se 

Ripka oženil na počátku 20. let a která se později provdala za Ripkova 

novinářského kolegu Antonína Pešla, byl H. Ripka dne 4. srpna 1933 oddán ve 

Štrasburku s Noémi Schlochowovou.166 

H. Ripka se s Noémi seznámil v Praze, kde od roku 1927 působila jako 

profesorka na francouzském institutu E. Denise. Vedla zde kurzy francouzské 

literatury a překladů z češtiny do francouzštiny. Z jejich šťastného manželství 

vzešli dva synové, starší Michal167 a o dva roky mladší Jiří168. 

Poté, co H. Ripka strávil ve francouzském Alsasku u příbuzných a známých 

Noémi měsíc srpen odpočinkem a nezávaznými rozhovory s místními obyvateli, 

vydal se v září roku 1933 do Paříže. Chěl se přiučit technikám a metodám 

francouzské žurnalistiky a při té příležitosti uskutečnil několik rozhovorů s 

francouzskými novináři a politiky.  

Předseda tiskové služby ministerstva zahraničních věcí P. Comert 

informoval Ripku o neoblíbenosti Malé dohody u francouzské levice. P. Comert ho 

upozornil na paradoxní situaci. Zatímco E. Beneš je u francouzské levice velmi 

oblíben, Malá dohoda, kterou E. Beneš podle P. Comerta prakticky vede, mnoho 

sympatií nemá. Malá dohoda byla podle P. Comerta ve Francii pokládána za 

překážku nového uspořádání v Podunají. Rovněž z rozhovorů s několika dalšími 

novináři a politiky H. Ripka zjistil, že Malá dohoda prakticky pro Francouze 

znamená Československo. H. Ripka se přesvědčil, že velká nedůvěra je u 

                                                 
165 AÚTGM, EB IV/2, k. 22: Dopis H. Ripky T. G. Masarykovi, 8. října 1933. Opis dostal rovněž E. Beneš.  
166 Noémi byla dcerou Maxe Schlochowa, profesora ve Štrasburku a Kristýny Bottové z Masseveax. Noémi, 
která se narodila (r. 1896) v alsaském Colmaru studovala francouzskou a německou literaturu na štrasburské 
univerzitě, kde r. 1919 složila jako jedna z prvních žen doktorát. Poté studovala slovanské jazyky na pařížské 
Sorbonně. Později byla dopisovatelkou listu Les Derniers Nouvelles de Strassbourg. Svými kontakty 
pomohla svému manželovi navázat užší styky s francouzskými novináři a politiky.  
167 Michal Ripka, narozen 18. 11. 1934. Jeho kmotrem byl legační rada v ministerstvu zahraničních věcí Jan 
Jína. 
168 Jiří Ripka, narozen 30. 10. 1936. Ve svém dospělém věku vynikající francouzský fyzik, žijící od roku 
1959 trvale ve Francii (předtím od r. 1948 v USA, Velké Británii a Francii). Studoval fyziku na Imperial 
College of Science and Technology v Londýně, na univerzitě Orsay v paříži a na univerzitě v Pittsburghu. Od 
roku 1964 byl vědeckým pracovníkem v oddělení fyziky Centra nukleárních studií v Saclay. Od roku 1973 
přednášel na pařížských vysokých školách.  
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Francouzů zejména vůči Rumunsku, kteří pohrdají jeho armádou. K rumunskému 

králi Carolovi se Francouzi podle Ripky netají opovržením a ministr zahraničních 

věcí Titulescu se nelíbí pro svoji teatrálnost. Ripka si také zaznamenal, že 

Francouzi mají obavu z toho, aby se nerozložila Jugoslávie. Znepokojovala je 

především představa, co by se stalo, kdyby byl zabit král Alexandr (!).169 

H. Ripka se vyslovil také pro to, aby se z československých financí poskytla 

menší měsíční podpora čtyřem mladým srbským akademikům, o kterých Ripka 

předpokládal, že budou hrát v budoucnosti v Jugoslávii významnější roli. Ripka k 

tomu dodal: „Prosím zejména pana prezidenta, aby laskavě rozhodl, zda by mohl 

diskrétně poskytnout 4 000 Kč měsíčně aspoň do příštího července, které bych 

buď já nebo jiný, který by byl k tomu určen, odevzdával zmíněným emigrantům.“170 

H. Ripka mluvil také s předsedou evropské sekce Quai d´Orsay 

Chevrarietem a  šéfem Daladierova kabinetu Keyserem. Podle Ripky jsou na Quai 

d´Orsay a do jisté míry i É. Daladier nespokojeni s československou 

středoevropskou politikou. Malodohodová politika byla podle H. Ripky kritizována 

za neschopnost ustoupit a dohodnout se především s Maďarskem v 

hospodářských otázkách. Podle Francouzů by českoslovenští politici včetně E. 

Beneše měli být důvěřivější také vůči Dolffusovi, jehož podpora by měla být 

společným zájmem Československa i Francie.171 

V listopadu roku 1933 se uskutečnila (již od jarní konference Malé dohody v 

Praze) plánovaná Ripkova informativní cesta do Jugoslávie, na kterou H. Ripku 

pozval jugoslávský ministr zahraničních věcí B. Jevtić. V listopadu byla Ripkovi 

tiskovým atašé pražského jihoslovanského vyslanectví Živkovićem v dorozumění 

se šéfem zahraničního oddělení tiskového bureau v Bělehradě Parežaninem 

nabídnuta audience u jugoslávského krále Alexandra. Jugoslávský atašé Živković 

totiž referoval o  tom, že se H. Ripka těší Benešově důvěře a že je přijímán i T. G. 

Masarykem.172 

Ripkův rozhovor s králem Alexandrem trval téměř hodinu, což bylo pro 

setkání jugoslávského krále s novináři něčím zcela výjimečným. Cílem audience 

mělo být podle H. Ripky to, aby jugoslávský režim nebyl v československém tisku 

                                                 
169 NA, f. Hubert Ripka, k. 66, 1-1-256-45a: Záznam H. Ripky o rozhovorech v Paříži v září 1933.  
170 Tamtéž, cit. dle s. 11. 
171 Tamtéž.  
172 NA, f. Hubert Ripka, k. 66, 1-1-256-45a: Audience H. Ripky u krále Alexandra dne 25. listopadu 1933.  
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posuzován tak kriticky jako dosud. H. Ripka informoval krále Alexandra o politické 

situaci před prezidentskými volbami v Československu. Shodl se s králem 

Alexandrem na tom, že pro oba státy je nepřijatelný anšlus Rakouska,  restaurace 

Habsburků i velmocenská politika Polska. Podle Ripkova názoru by se vnitřní 

situace v Jugoslávii podstatně zlepšila, kdyby král uvolnil cenzuru a kdyby 

jmenoval novou vládu, ve které by bylo několik nových, politicky 

neopotřebovaných lidí.173 

  

V lednu roku 1934 byla podepsána dohoda o neútočení mezi Německem a 

Polskem. Hubert Ripka napsal do Lidových novin 28. ledna, že smlouva a způsob 

jejího podepsání je činem, který obchází Společnost národů a politiku evropské 

bezpečnosti. Pro Ripku byla dohoda překvapením, protože nebylo nic známo o 

tom, že by se mezi Berlínem a Varšavou jednalo. H. Ripka opatrně formuloval, že 

zaručení polsko-německé hranice může být považováno za úspěch, který bude 

mít význam pro celou Evropu. Smlouva se podle Ripkova komentáře mohla stát 

základem k obecnému uklidnění: „Neboť byl to právě rozpor polsko-německý, 

který byl nejpalčivějším a nejnebezpečnějším problémem ohrožující mír v Evropě. 

Tu bylo hnízdo nepokoje, které právem působilo veliké starosti všem evropským 

zemím a zvláště ovšem zemím spřáteleným s Polskem.“174 

 Ripkův úvodník z druhého dne byl již proti německo-polskému paktu 

vyhrocenější. Dohoda je podle Ripky namířena proti Rakousku. Polsko tím dalo 

najevo, že se nebude stavět proti německým zájmům v Podunají. Navíc si tím 

chtělo zajistit německou podporu či alespoň neutralitu ke svým zájmům na 

Ukrajině. „Zůstáváme klidni: Víme, že chytráctvím se nevyhrává (…)”, dodal k 

německo-polské smlouvě H. Ripka.175 

  

 
 
 

                                                 
173 Tamtéž. Ripka jednal rovněž s ministrem B. Jevtićem.  
174 LN, roč. ILII., r. 1934, č. 49, 28. ledna – ráno: Dohoda Polska s Německem, s. 2-3. Cit. dle s. 2. Předchozí 
Ripkovy úvodníky a komentáře však za klíčový problém evropské bezpečnosti považovaly otázku 
samostatnosti Rakouska.  
175 LN, roč. ILII., r. 1934, č. 29. ledna: Po neděli, s. 1. 
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3. 4. 2. Program „Demokracie řádu a činu” 
 Stále se zvyšující mezinárodní napětí a prohlubující se hospodářská krize si 

nejen podle Huberta Ripky žádaly i úpravu vnitropolitických poměrů. Na jaře roku 

1934 tak vznikl návrh na novou politickou soustavu „Demokracie řádu a činu”, na 

jehož formulování se Hubert Ripka významným způsobem podílel.  

 Program „Demokracie řádu a činu”, který vznikl v době sílících požadavků 

na radikální reformu československé demokracie, vznikl v kruhu mladších 

pracovníků, kteří se sdružovali kolem týdeníku Demokratický střed. Patřil k nim 

právník a vydavatel Demokratického středu Zdeněk Chytil, Prokop Drtina, Hubert 

Ripka a další. Ideovým východiskem programu se stala myšlenka, že nová 

společenská soustava musí být založena na svobodě ukázněných lidí a na službě 

sociálně spravedlivému řádu. Měla-li se demokracie obrodit k nové aktivitě, bylo 

potřeba uvést v rovnováhu svobodu a autoritu. Jednou z hlavních příčin současné 

krize spatřovali tvůrci programu v tom, že dosavadní demokratické instituce 

vytvořené před více než sto lety pro politické úkoly již nebyly schopny plnit 

hospodářské úkoly, které nyní zaujaly většinu veřejného zájmu.176 

Cílem politiky „Demokracie řádu a činu” bylo podle článku Zdeňka Chytila 

zabránit těžkým otřesům, které hrozily v důsledku zhoršujícího se mezinárodního 

postavení republiky. Program se vyslovoval proti tomu, aby nastupující generace 

byly obětovány anarchii, bezradnému tápání a mravnímu zmatku. „Odmítáme 

liberalismus pro jeho nedostatek smyslu pro společenskou službu a neschopnost 

účelné, sociálně spravedlivé organizace společnosti. Odmítáme komunismus pro 

jeho materialistický blud, třídní výlučnost a násilnictví, odmítáme marxistické pojetí 

společnosti jako mechanismu. Odmítáme fašismus pro jeho reakční násilnost, 

jeho nesnášenlivost a naprosté nepochopení velikého významu a nezbytnosti 

mezinárodních vztahů kulturních a hospodářských.“177  

Osou národní snahy byla pro program „Demokracie řádu a činu” myšlenka 

československé jednoty, odmítnutí slovenského autonomismu, právě tak jako 

českého centralismu. Úkolem do budoucnosti se mělo stát vytvoření nového řádu 

                                                 
176 LN, roč. ILII., r. 1934, č. 154, 25. března – ráno: Návrh na novou politickou soustavu. „Demokracie řádu 
a činu”, s. 2.  
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v podunajské oblasti, ve které by Československu náleželo rozhodující postavení. 

Program požadoval rovněž silnou brannou moc. Finanční spekulace, úrokové 

lichvářství, zdražovací výstřelky meziobchodu označil program za zločin na 

společnosti.178 

K nápravě společenských poměrů mělo dojít: 1. Oddělením hospodářství 

od stranické politiky. 2. Společenskou regulací hospodářských činností. 3. 

Zřízením rovnováhy mezi svobodou a autoritou. 4. Novým rozdělením mocí mezi 

prezidentem, vládou a zákonodárnými orgány. 5. Důsledným uplatněním kontroly 

a odpovědnosti. 6. Výchovou nových generací k práci, k tvořivému úsilí a k službě 

sociálně spravedlivému řádu. Nově vytvořenými funkčními orgány v hospodářské 

oblasti  se měly stát hospodářská komora a Nejvyšší hospodářská rada.179  

Nový volební řád měl pro příští volby zrušit vázané kandidátní listiny, při 

zachování zásady poměrného zastoupení. Navrženo bylo zrušení senátu a 

snížení počtu poslanců na polovinu. Volený prezident republiky by napříště 

jmenoval vládu podle svého uvážení. Zkrácením pracovní doby ve výrobě a 

služební doby v úřadech měl být uvolněn prostor pro nezaměstnané mladé síly. 

Nejvyšším mravním tribunálem a právním rozhodčím v kompetenčních sporech 

ústavních činitelů se měl stát Státní senát, založený na zásadě trvalé, v sobě se 

obnovující autority.180 

Autoři návrhu nového politického a společenského uspořádání nechtěli již 

nadále nečinně přihlížet k rostoucímu zmatku, který podle jejich názoru ohrožoval 

stát i společnost. Cítili se být povoláni k tomu, aby vystoupili proti šířícímu se 

rozkladu a anarchii. Nedostatky v hospodářské oblasti spatřovali v nesouladu mezi 

výrobou a spotřebou. Lidé práce byli podle „Demokracie řádu a činu” vysáváni 

zdražováním meziobchodu, úrokovým lichvářstvím, soukromou a politickou 

korupcí, která ve prospěch jednotlivců a dílčích skupin rozkládala celou 

společnost. Nejhorší byla podle autorů situace pro mladou generaci, která se cítila 

být odsouzena k nečinnému živoření právě v letech, kdy překypovala silami a kdy 

se chtěla uplatnit.181 

                                                                                                                                                    
177 Demokratický střed, roč. XI., r. 1934, č. 12-14, 23. března: Do boje za demokracii řádu a činu, s. 1-9. Cit. 
dle s. 1. 
178 Tamtéž, s. 1.  
179 Tamtéž, s. 2. 
180 Tamtéž, s. 2. 
181 Tamtéž, s. 2.  
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Hlavním problémem v politické oblasti byla podle „Demokracie řádu a činu” 

neexistence jednotící ideje, kdy pojem obecného společenského prospěchu ztratil 

vlastní obsah. Vláda, parlament i jednotliví poslanci byli totiž dosud v područí 

stranických aparátů ovládáných oligarchiemi několika předáků a sekretářů. V 

širších souvislostech připomněl program naprostý nedostatek obecně uznávaných 

zásad, které by vytvořily svorník celé kulturní tvorby.182 

 Novými ideály se měly stát - svoboda ukázněných lidí a služba sociálně 

spravedlivému řádu. Jen svobodný člověk byl podle tvůrců programu schopen 

nejvyšších výkonů, dobrovolné sebekázně a byl ochoten podřídit se sociálním 

autoritám. Absolutní sociální rovnost byla podle programu utopií, šlo však o 

zachování úrovně lidské důstojnosti. Majetek, který sloužil jen zištnosti jednotlivce 

nebo skupiny na úkor společnosti a který zakládal a umožňoval sociální bídu a 

útlak, byl podle „Demokracie řádu a činu” zhoubný, a společnost měla právo, aby 

tyto jeho účinky zmařila.183 

Prvním požadavkem bylo tedy vytvořit vlastní funkční orgány pro 

hospodářskou oblast, kterými měla být překonána nezávislost finančního kapitálu. 

Ústavním zákonem se mělo stanovit, že stát má právo se zřetelem na obecný 

prospěch dirigovat, regulovat a kontrolovat všechny složky hospodářské oblasti a 

v určitých, přesně stanovených případech také disponovat podle potřeby a 

nutnosti kapitálovými zdroji. Záměrem programu nebylo určovat, které podniky 

mají přejít do správy společnosti - rozhodnout se mělo podle každého jednotlivého 

případu. Průmyslová, řemeslnická, živnostenská i zemědělská malovýroba stejně 

jako maloobchod měly i nadále zůstat v soukromé správě.184  

Nově vytvořená hospodářská komora měla nahradit senát. Komora by byla 

v otázkách hospodářských, hospodářsko-sociálních a finančních podobně 

svrchovaná jako politická sněmovna. Usnesení hospodářské komory by byla 

podávána politické sněmovně, která by je mohla schválit nebo odmítnout jen en 

bloc, v celku. V případě zamítavého stanoviska politické sněmovny by vstoupil do 

hry prezident s právem veta v hospodářských i politických záležitostech. 

Hospodářská komora měla mít 70 členů zastupujících všechny hospodářské a 

zájmové skupiny. Dalším požadavkem programu se stala reorganizace 

                                                 
182 Tamtéž, s. 3. 
183 Tamtéž, s. 4.  
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hospodářských ministerstev. Bezpodmínečným požadavkem bylo, aby ministři 

financí, obchodu, zemědělství, sociální péče, železnic, pošt a veřejných prací byli 

národohospodářskými (nebo technickými) odborníky, specialisty v odvětví, které 

mají spravovat. Sloučením ministerstev zemědělství, obchodu, veřejných prací 

mělo vzniklo ministerstvo národního hospodářství, agenda železniční, 

automobilové, letecké dopravy a pošt a telegrafů by se sloučila do ministerstva 

dopravy. V kompetenci nově vzniklé Nejvyšší hospodářské rady, která by 

podléhala kontrole hospodářské komory, by byla příprava hospodářských, 

finančních a sociálně politických zákonů. Nejvyšší hospodářská rada by byla 

složena ze všech hospodářských ministrů a ze zástupců hospodářské komory.185 

Nový politický řád vycházel z předpokladu, že nebyla překonána 

demokracie, ale jen její dosavadní instituce a zvyklosti. Nová demokracie měla být 

budována na rovnováze mezi svobodou a autoritou. Svoboda jednotlivců nebo 

skupin by se v takovém případě podrobovala autoritě společnosti, ale také autorita 

by ctila svobodu.186 

Program „Demokracie řádu a činu” se obracel především k mladé generaci. 

Měl ji vyvést z programového zmatku. „Společnost potřebuje lidí zkušených, ale 

stejně potřebuje neustálého přílivu mladých svěžích sil. Je nesnesitelné, aby 

postradatelní přesloužilci, existenčně zajištění, brali mladým lidem práci a 

rozmnožovali jejich nezaměstnanost.“187 

Tvůrci programu „Demokracie řádu a činu”, na jehož vzniku se významným 

způsobem Hubert Ripka podílel188, vyjádřili svojí novou politickou koncepcí ztrátu 

důvěry ve stávající politické instituce a v politické stranictví. Nejdůležitější 

pohnutkou k sepsání programu byla rostoucí obava o osud demokracie. Program 

měl vytvořit novou společenskou soustavu, která by lépe odpovídala požadavkům 

moderní doby. Pro program „Demokracie řádu a činu” měli být získány i 

československé národnostní menšiny – jedině tak bylo podle H. Ripky možné čelit 

nástupu hitlerismu.  

                                                                                                                                                    
184 Tamtéž, s. 5.  
185 Tamtéž, s. 5-6. 
186 Tamtéž, s. 7-8. 
187 Tamtéž, s. 9.  
188 Srov. NA, f. Hubert Ripka, a k. 66, 1-1-256-46a: „Do boje za řád demokracie činu” a k. 50, 1-1-256-14/1 
– Ripkovy koncepty programu.  
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Tvůrci programu dokázali upozornit na nutnost reforem, nedovedli je však 

již uskutečnit, i přesto, že „Demokracie řádu a činu” vzbudila pozornost ve 

společnosti i u politiků. Právník Emil Sobota vytkl v „Naší době” programu, že 

nemá jednotící myšlenku a že se vyhýbá řešení problému tím, že vytváří ústavní 

instituce, které však bez jednotné myšlenky nebudou fungovat. H. Ripka 

odpověděl, že jednotící myšlenkou je sociálně spravedlivý řád.189 

 

Program „Demokracie řádu a činu”, na jehož vzniku a propagaci se H. 

Ripka podílel, nebyl jediným pokusem o nápravu společenských, politických a 

hospodářských poměrů, o jejichž vývoji se v době hospodářské krize vážně 

diskutovalo. Ještě v prosinci roku 1934, několik měsíců po programu „Demokracie 

řádu a činu”, vznikl akční program levicové skupiny sociálních demokratů, který 

dostal název „Co chtějí socialisté”, který vycházel z obdobných požadavků na 

úpravu demokratického uspořádání směrem k jeho posílení vůči politickému 

radikalismu.190 

Program, na kterém se podíleli J. Fischer, Z. Kojecký, V. Běhounek, W. 

Jaksch, J. Nečas, V. Patzak, A. Pešl a další významní představitelé politického 

života, postavil do protikladu fašismus a socialismus, a vyjádřil přesvědčení, že 

právě socialismus je cestou ze současné krize. Obdobně jako program 

„Demokracie řádu a činu” byl formulován názor, že pouhé zabezpečení politické 

demokracie nestačí. Jádrem věci byla podle programu „Co chtějí socialisté” 

demokratizace a socializace hospodářského života. Socialisté se ostřeji vyslovili 

proti vlastnictví velkých výrobních prostředků a finančního kapitálu. Upozornili na 

neslučitelnost kapitalismu se skutečnou a důslednou demokracií. Podle akčního 

programu levicových sociálních demokratů není pracující člověk rovnoprávný, 

neboť nemá dostatečný podíl na hospodářské moci. Odstranit tento stav je pak 

právě úkolem socialismu, jedině socializací hospodářství mohlo být dosaženo 

svobody a rovnoprávnosti.191 

                                                 
189 Demokratický střed, roč. XI., r. 1934, č. 20-21, 27. dubna: Nezastavíme se na půl cestě, s. 5. Srov. též: 
Demokratický střed, roč. XI., r. 1934, č. 28, 8. června: Dnešek. Staré myšlení a nová společnost, s. 3 – Ripka 
zde uvádí úvahy např. Ant. Boháče, Zdeňka Ullricha a Jana Mertla o společenské situaci, jejichž závěry se 
shodují s programem „Demokracie řádu a činu”.  
190 Co chtějí socialisté. Praha, 1934.  
191 Tamtéž, s. 8-10. 
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 Podobně jako v programu „Demokracie řádu a činu” byla v programu „Co 

chtějí socialisté” formulována otázka, zda se smí demokracie bránit, aniž by 

přestala být demokracií? V obou případech byla vyjádřena potřeba silnější 

demokracie. Demokracie má jako každá jiná společenská organizace mocenské 

prostředky, kterých by měla využívat pro svoji obranu a na odstranění 

hromadného násilí mezi státy a národy. 

 Na rozdíl od „Demokracie řádu a činu”, která odmítla marxistické pojetí 

společnosti a komunismus pro jeho materialistickou koncepci, podle programu „Co 

chtějí socialisté” je boj proti Marxově nauce jen bojem proti sociálnímu a 

hospodářskému pokroku. Socialisté ve svém programu připomněli, že vedle 

sociální demokracie, která má být povolána k boji za socialismus, nemá být 

zapomínáno ani na komunisty, kteří vycházejí rovněž z ideové základny 

socialismu.192 

 Také program „Co chtějí socialisté” navrhl konkrétní změny demokratických 

institucí, i když nešel do takových detailů a tak dalekosáhlých změn jako program, 

na kterém se spolupodílel H. Ripka. Socialisté navrhovali vznik Státní 

hospodářské rady, jakési obdoby Nejvyšší hospodářské rady v programu 

„Demokracie řádu a činu”. Socialisté se vyslovili pro zvěřejnění bank, těžkého 

průmyslu, podniků vyrábějících suroviny, dolů a přírodního bohatství. Na rozdíl od 

„Demokracie řádu a činu” neměly být měněny pravomoci prezidenta či prováděny 

zněny v počtu poslanců.193 

 Oba programy apelovaly zájména na mladou generaci. Poukázáno bylo na 

to, že vývoj společnosti není určován přírodním zákonem, ale že je naopak 

potřeba vzít do vlastních rukou osud evropské kultury, která se dostala na 

rozcestí. 

 

 Ještě na jaře roku 1934 se Hubert Ripka vydal na další ze svých 

informačních cest, která se měla stát zdrojem informací pro jeho novinářskou 

činnost. V bulharské Sofii mohl H. Ripka díky přičinlivé činnosti československého 

vyslance Prokopa Maxy uskutečnit rozhovory s politiky téměř všech významných 

bulharských politických stran, dále s významnými novináři, několika profesory a 

                                                 
192 Tamtéž, s. 10-15. 
193 Tamtéž, s. 16-17, 28-32. 
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spisovateli. Vyslanec P. Maxa podle Ripky požíval veliké vážnosti mezi 

bulharskými politiky a také u inteligence. V hospodářských kruzích měl podle H. 

Ripky značný vliv československý legační rada Hubert Masařík. „Zdá se mi, že 

nynější naše sofijské vyslanectví je jedno z nejlepších našich zastoupení v cizině, 

zvlášť silně na mne působila iniciativnost a pohyblivost obou jmenovaných pánů, a 

je patrno, že se u Bulharů těší oblibě.”194  

Při svých rozhovorech s politiky a novináři se H. Ripka nejvíce zaměřil na 

možnosti bulharsko-jugoslávského sblížení. Bulhaři však stále zůstávali podle H. 

Ripky politickými fantasty, protože doufali v to, že budou moci získat území, které 

ztratili od roku 1913.195 

Ze Sofie se H. Ripka vydal do Bělehradu. V jugoslávském hlavním městě si 

povšiml vzrůstajících německých aktivit a propagace, například přednášek 

německých profesorů v místních odborech Německo-jihoslovanské společnosti, 

výpravy jihoslovanských novinářů na okružní cestu Německem, kterou zajišťovalo 

německé letadlo a návštěvy E. Roehma v Dubrovníku, která vzbudila v Jugoslávii 

mimořádnou pozornost. Podle Ripky nesla zodpovědnost za upadající význam 

Francie a Československa nedostatečná propaganda.196 

 

21. října 1934 se v České Lípě konal sjezd Sudetoněmecké vlastenecké 

fronty (SHF), kde její předseda K. Henlein pronesl zásadní programový projev. V 

programu odmítl pangermanismus i panslavismus, válku mezi Československem a 

Německem odmítl a prohlásil, že jediná cesta z bídy, způsobené válkou, vede 

přes dorozumění mezi národy. Skutečnost, že byla SHF založena v době 

rozpuštění Německé nacionálně socialistické strany dělnické (DNSAP), vyložil 

Henlein jako snahu o usměrnění mas, jako službu konsolidaci státu.197 

Někteří novináři se rozohodli do České Lípy zajet, aby si mohli udělat 

vlastní názor o podstatě, tendencích a cílech henleinismu. Byli mezi nimi J. 

Kliment, V. Chytil a H. Ripka. Následující den napsal H. Ripka do Lidových novin, 

že Henlein při projevu zdůraznil přání československých Němců spolupracovat na 

                                                 
194 NA, f. Hubert Ripka, k. 66, 1-1-256-45b: Zápis H. Ripky o rozmluvách v Sofii a Bělehradě ve dnech 29. 
března až 8. dubna 1934. Cit dle s. 1. 
195 Tamtéž. H. Ripka hovořil rovněž s bulharským ministerským předsedou Mušanovem a jugoslávským 
vyslancem v Sofii Markovićem. 
196 Tamtéž.  
197 Kárník, Z.: České země v éře První republiky, díl II. Praha, Libri, 2002, s. 191.  
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společné stavbě státu. Věrnost k národu nevylučovala podle Henleina věrnost ke 

státu, přičemž fašistické i národněsocialistické hnutí bylo podle jeho projevu na 

československé poměry nepřenositelné. Podle Ripkova článku se K. Henlein 

přihlásil k demokraticko-republikánskému řádu. Vyslovil se proti centralismu, 

přičemž samospráva však nesměla být do budoucna zneužívána k rozkladnému 

působení na vývoj státu. K. Henlein se podle H. Ripky vyslovil v České Lípě pro 

zachování jednoty státu.198 

 Prokop Drtina ve svých pamětech v této souvislosti dodává: „Když se z 

České Lípy vrátili (novináři – DP), shodovali se v názoru, že celé uspořádání 

henleinovské manifestace se nesporně podobá podobným masovým politickým 

projevům Třetí říše, zejména je napodobuje a kopíruje až do těch bílých košil 

pozdějších ordnerů (…). Ale hodnocení Henleinova projevu a jeho myšlenek, jeho 

opětného ujišťování státní loajalitou přece bylo různé a některé z účastníků 

zájezdu klamalo.”199 

 Henleinova předstíraná loajalita se mu vyplatila. Když se na jaře roku 1935 

rozhodovalo o tom, zda má být SHF před vypsáním voleb do Národního 

shromáždění rozpuštěna, nebyla československá politická scéna jednotna. 

Především agrárníci argumentovali, že po zákazu by se vývoj v pohraničí stal 

nepředvídatelným. T. G. Masaryk nakonec rozhodl proti rozpuštění a SHF, 

přejmenovaná na Sudetoněmeckou stranu (SdP) získala ve volbách největší počet 

hlasů ze všech politických stran v Československu. 

  

Na podzim roku 1934 shrnul Hubert Ripka své názory na středoevropskou 

situaci ve studii, které dal pracovní název „Středoevropská problematika”.200 

Kritické úvaze podrobil politické koncepce uspořádání v Podunají, přičemž 

pozornost zaměřil rovněž na italskou politiku ve střední Evropě.  

Středoevropský problém získal rozbitím Rakouska-Uherska a ustavením 

nástupnických států novou podobu. Podle Ripky se netýkal jen menších národů, 

ale také všech velmocí, nebyl jen problémem ekonomickým, ale především 

politickým. Podle H. Ripky bylo již před Hitlerovým nástupem zřejmé, že Německo 

                                                 
198 LN, roč. ILII., r. 1934, č. 531, 22. října – ráno: Velká Henleinova manifestace, s. 2. 
199 Drtina, P.: Československo, můj osud. Sv. I., kniha 1. Praha, Melantrich, 1991, s. 95-96. 
200 NA, f. Hubert Ripka, k. 55, 1-1-256-23a: Středoevropská problematika. Práce se stala podkladem pro 
studii Les Problémes de l´Europe Centrale, která vyšla v roce 1935 v Le Monde Slave. 
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zůstalo věrné idejím pangermanismu. Již středoevropská politika výmarské 

republiky usilovala podle H. Ripky o uskutečnění Mitteleuropy, přičemž prvním 

krokem měl být anšlus Rakouska.201 Nezávislost Rakouska neměla být jen 

zájmem Československa a Francie, ale zájmem celoevropským. Anšlusu totiž 

nemohlo podle Ripkova názoru zabránit Československo samo, ale jen evropská 

koalice, zahrnující západoevropské velmoci. Na zabránění anšlusu by měly být 

interesovány zvláště Itálie a Velká Británie. Německá hospodářská argumentace 

podle H. Ripky nijak nepřesvědčila o potřebě Mitteleuropy, jednalo se jen o snahu 

podrobit střední a jihovýchodní Evropu německému panství. Snahy o oslabení 

Malé dohody tak chápal jen jako posilování maďarského revizionismu a 

německého pangermanismu.202 

 Italský středoevropský plán  nebyl na rozdíl od německého veden podle H. 

Ripky konkrétní linií. Politika Itálie vůči střední Evropě se podle jeho názoru 

vyznačovala jistým negativismem, který brání tomu, aby někdo jiný než Itálie 

získal převahu ve střední Evropě. Proto byla Itálie zaměřena proti anšlusu, proti 

vlivu Francie, proti Malé dohodě, proti plánu středoevropské federace i proti 

restauraci Habsburků. Touto politikou však podle Ripky Itálie nemohla zabránit 

německému pangermanismu a tím zajistit evropský mír.203 

H. Ripka byl přesvědčen, že by bylo krutým omylem domnívat se, že 

Rakousko lze získat k protiněmecké politice. Pasivita evropské demokracie v 

minulosti podle H. Ripky zavinila, že se propásla příležitost, aby rakouská 

demokracie z vlastního patriotismu hájila vlastní nezávislost proti nacistické 

brutalitě. Proti myšlence národního socialismu se však nepodařilo v Rakousku 

postavit myšlenku, která by v rakouském lidu vzbudila přesvědčení, že je 

nositelem a strážcem nejvyšších duchovních hodnot německé kultury, že je 

německým bojovníkem za ideály svobody, spravedlnosti a míru a že by se mohl 

stát průkopníkem organizované středoevropské a celoevropské spolupráce.204 

 Itálie byla podle Ripkových názorů zejména proti Malé dohodě, kterou 

chápala jako nástroj francouzského imperialismu; považovala rovněž za 

nesprávné, aby se uznávala rovnoprávnost menších a malých národů s velkými 

                                                 
201 Nejpřiléhavějším přirovnáním pro politiku výmarské republiky byl podle Ripky název jednoho 
německého románu, který zní „Der Kaiser ging, die Generële blieben“. 
202 NA, f. Hubert Ripka, k. 55, 1-1-256-23a: Středoevropská problematika, s. 2-12. 
203 Tamtéž, s. 13-15.  
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(jak to činila Společnost národů). Tyto představy se staly základem Mussoliniho 

Paktu čtyř, jehož cílem bylo podle H. Ripky podrobení menších a malých národů a 

tím i oslabení vlivu Francie. Svoji politiku namířenou proti Malé dohodě založila 

Itálie na přátelství s Maďarskem, čímž měla být vytvořena nová rovnováha sil ve 

střední Evropě205 Ve skutečnosti však Itálie využila Maďarska k tomu, aby v 

Podunají udržovala neklid a vzájemnou nedůvěru.206 

Hubert Ripka si byl vědom toho, že středoevropské záležitosti jsou příliš 

propojeny na to, aby bylo možné nedbat jejich vzájemné podmíněnosti libovolným 

vynětím problému bez zřetele na všechny důsledky, které by se tím vyvolaly. 

Možným konstruktivním plánem řešení středoevropského problému byla podle H. 

Ripky podunajské federace. Vzápětí však dodal, že její nevýhodou by bylo, že by 

se vytvářela pod dojmem představy někdejší jednotné habsburské říše a tím by 

převládly odmítavé citové a psychologické vlivy. Jediné východisko spatřoval 

nakonec H. Ripka ve spolupráci nezávislých podunajských států. Právě 

skutečnost, že síly jednotlivých podunajských zemí byly relativně vyrovnány, takže 

žádná z nich nebyla tak mocná, aby se mohla pokusit o podřízení či dokonce 

podmanění druhých, tvořila vhodnou podmínku pro jejich spolupráci.207 

 

 

3. 4. 3. V čele výpravy československých novinářů do Sovětského 
svazu 

Dne 2. května 1935 byla podepsána francouzsko-sovětská smlouva o 

přátelství a vzájemné pomoci. Sovětský svaz, který byl v září roku 1934 přijat do 

Společnosti národů, se rychle zapojoval do evropské diplomacie. Zatímco do 

podzimu roku 1933 uznaly Sovětský svaz Spojené státy americké, Německo, 

Velká Británie, Francie a další, Československo ještě v roce 1934 Sovětský svaz 

diplomaticky neuznávalo. Z hlediska mezinárodní bezpečnosti se však měl 

Sovětský svaz stát pro Československo významným spojencem. Již první 

československý vojenský atašé vyslaný do Moskvy - František Dastich - byl přijat 

vstřícně, začala se připravovat také nová obchodní smlouva, která byla 

                                                                                                                                                    
204 Tamtéž, s. 16-20. 
205 Tzn. blok Francie a Malá dohoda proti bloku Itálie, Rakouska a Maďarska. 
206 NA, f. Hubert Ripka, k. 55, 1-1-256-23a: Středoevropská problematika, s. 23-29. 
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podepsána 25. března 1935, 16. května následovala československo-sovětská 

smlouva o vzájemné pomoci a konečně 8. června 1935 Benešova cesta do 

Moskvy.208 

Součástí vzájemného sbližování byla i výprava československých novinářů 

do Sovětského svazu. Již v srpnu 1934 obdržel Hubert Ripka prostřednictvím 

korespondenta agentury TASS H. Sitkovského pozvání (pro sebe a své kolegy) od 

sovětských žurnalistů do Moskvy.209  

Do Sovětského svazu odjela skupina dvanácti československých novinářů 

pod vedením Huberta Ripky dne 29. prosince 1934. Cílem cesty bylo navázat užší 

spolupráci a podpořit vzájemnou důvěru mezi oběma státy. Členy delegace byli 

například novináři J. Münzer, M. Brod a E. Strauss.210 Delegace se dne 3. ledna 

1935 setkala v Moskvě se sovětským ministrem zahraničí M. M. Litvinovem, který 

se vyslovil pro bezpečnostní záruky v Evropě a pro tzv. Východní pakt. M. M. 

Litvinov zdůraznil společný zájem Sovětského svazu a Československa, kterým 

byla snaha o zachování míru, čehož bylo podle sovětského ministra zahraničních 

věcí možno dosáhnout jedině zásadami kolektivní bezpečnosti.211 

 Zájem na prohloubení vzájemné spolupráce mezi oběma státy a na 

zajištění míru mezi Sovětským svazem, Francií a Československem projevil 

rovněž přednosta sovětské tiskové služby K. Umanský.212 Ve svém projevu, který 

pronesl Hubert Ripka na večeři, kterou K. Umanskij pořádal, Ripka konstatoval: 

„Není to výsledek náhodné konstelace, nýbrž dějinné zákonitosti, že se v 

společném konstruktivním úsilí a v rostoucí přátelské součinnosti scházejí 

Sovětský svaz, Francie a Československo. Je to dějinnou nutností, jestliže dnes 

spolupracuje Francie, ve které žije odkaz Veliké Revoluce, Sovětský svaz, který 

vzešel z další etapy sovětského revolučního procesu a který zahájil jeho etapu 

novou, a Československo, které umocnilo svou historickou revoluční tradici 

zkušenostmi z revoluce francouzské i ruské.”213 

                                                                                                                                                    
207 Tamtéž, s. 31 an. 
208 Kárník, Z.: c. d. , II. díl, s. 474-477.  
209 NA, f. Hubert Ripka, k. 70, 1-1-256-63a. Pozvání H. Sitkovského z 12. 8. 1934. 
210 Novináři byli doprovázeni dvěma úředníky ministerstva zahraničních věcí, legačním radou Jínou a 
tiskovým přidělencem Melčem. Návštěva Sovětského svazu trvala do 15. ledna 1935. 
211 Zahraniční politika, roč. XIV, r. 1935, č. 1: Českoslovenští novináři v Sovětském svazu, s. 14-17. 
212 LN, roč. ILIII., r. 1935, č. 7, 5. ledna – ráno: Mezi novými přáteli. Výprava čs. novinářů v Rusku, s. 2.  
213 Zahraniční politika, roč. XIV, r. 1935, č. 1: Českoslovenští novináři v Sovětském svazu, s. 14-17, cit. dle 
s. 16. Článek je otištěn jako Příloha IX. 
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Hubert Ripka nabyl při návštěvě východní velmoci dojmu, že Sovětský svaz 

nemá žádné imperialistické plány ve střední a jihovýchodní Evropě, že si naopak 

uvědomuje, že udržení samostatnosti menších států pomáhá Sovětskému svazu 

před rozpínavostí Německa a že je proto i v jeho zájmu, aby chránil rovnoprávnost 

a svobodu menších baltských, podunajských a balkánských národů.214 

Československým novinářům se věnovali mimo jiné i N. I. Bucharin a Karel 

Radek. Novináři obou zemí se vzájemně informovali o vnitropolitických poměrech. 

H. Ripka rovněž připomněl, že je do budoucna možné spolupracovat i v oblasti 

informování o kulturní tvorbě literární, divadelní, hudební a umělecké, veliké 

možnosti shledal ve spolupráci v technických, hospodářských a přírodovědeckých 

oborech. Kritizoval naopak československé komunisty za to, že podávají v Moskvě 

o Československu zkreslené informace, což se může stát překážkou v rozvoji 

přátelských vztahů.215 

 Poté, co se Hubert Ripka vrátil ze Sovětského svazu domů, zeptal se ho 

jeho novinářský kolega a přítel F. Peroutka, zda pobyt v Moskvě otřásl jeho 

demokratickým přesvědčením. H. Ripka odpověděl, že cesta po Sovětském svazu 

žádným způsobem jeho demokratickým přesvědčením neotřásla, ale naopak 

podstatně přispěla k tomu, aby se v něm znovu utvrdil a upevnil. „Demokrat miluje 

svobodu. Není pro něj ideálu vyššího, není hodnoty cennější nad svobodu. 

Svoboda je demokratovi podmínkou podmínek rozvoje sociálního a kulturního. 

Svoboda je mu také podmínkou sociální spravedlnosti. V Sovětském svazu 

svobody není, nebo přesněji, je jí tam velmi málo. Svobodně možno se tam 

rozvíjet a uplatňovat jen v míře velmi omezené, která je určena potřebami 

diktátorského režimu. Spisovatel, novinář, umělec, učenec může psát, kritizovat, 

tvořit, jen pokud je v souhlasu s oficiálními tezemi, nebo nejvýše pokud není s nimi 

v otevřeném rozporu. Pro lidi politické volnost akce je ještě omezenější; jestliže se 

osmělí jít dále, než je přípustno a než hoví vládnímu režimu, jsou nemilosrdně 

vyřízeni.“216  

                                                 
214 Tamtéž.  
215 LN, roč. ILIII., r. 1935, č. 31, 18. ledna – ráno: Ze Sovětského svazu domů, s. 1. Delegace kromě Moskvy 
navštívila i Petrohrad, Dněproges, Kramatorsk, Charkov a Kyjev. V únoru 1935 přednesl H. Ripka 
rozhlasový projev, který shrnul návštěvu československých novinářů v Sovětském svazu. Archiv Českého 
rozhlasu (AČRo), AF00669/5 – zvukový záznam, 7. února 1935.  
216 Přítomnost, roč. XII., r. 1935, č. 3, 23. ledna: Demokrat mezi protidemokraty. (Doslovem k návštěvě čsl. 
novinářů v Rusku), s. 36-38. Cit. dle s. 37.  
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Hubert Ripka dospěl po návratu ze Sovětském svazu k názoru, že diktatura 

u východní velmoci ještě zůstala podmínkou hospodářské a sociální přestavby. 

Rusko podle H. Ripky ještě nedospělo na tu sociální, politickou a duchovní úroveň, 

aby dozrálo k režimu tak složitému, jakým je demokracie. „Sovětská diktatura je 

hrozná, ale slouží lidu a jeho pokroku. Říkám otevřeně: kdybych byl Rusem, 

sloužil bych přes všechny své zásadní výhrady režimu, protože bych se chtěl 

účastnit práce pro ruský lid a sovětský stát. K tomu by mne vedl politický 

realismus. Ale stejně otevřeně a důrazně říkám: týž politický realismus vede mne 

jako Čechoslováka, vychovaného v prostředí demokratické kultury západní, abych 

ze všech sil potíral jakékoli pokusy o uplatňování sovětských metod a způsobů v 

našich poměrech. I kdybych ani nedbal zásadních rozdílů ideových, prostá 

rozumová úvaha nutí mne k rozhodnému odmítání bolševismu v našem státě, a to 

tedy prakticky znamená k rozhodnému boji proti němu. Celkové naše poměry 

naprosto, ano naprosto se odlišují od poměrů ruských - jen blázen, nebo 

nevzdělanec, nebo člověk úplně neinformovaný mohl by se pokoušet o aplikaci 

systému, který by u nás dokonale ztroskotal. Jako Čechoslovák, jako příslušník 

civilizační oblasti, která oceňuje svobodu, rozumnost a personalitu mohu být jen a 

jen demokrat.“217  

Přesto Ripka neskrýval nadšení ze sovětského budovatelského úsilí, které 

ho vedlo k otázce, jakým způsobem by bylo možné podnítit obdobnou snahu i u 

Čechoslováků, jejichž smýšlení je demokratické. Celkově byl podle H. Ripky 

československé demokracii bližší sovětský než fašistický model.218 

Od roku 1934 a zejména po návratu ze Sovětského svazu v lednu 1935 

věnoval Hubert Ripka „slovanské velmoci” značnou novinářskou pozornost, která 

přetrvala až do osudných mnichovských dnů na podzim roku 1938. Začal přispívat 

do časopisu Země sovětů, měsíčníku Společnosti pro hospodářské a kulturní 

sblížení se SSSR, jehož zodpovědným redaktorem byl český spisovatel a kritik 

umění Karel Teige. Když se v roce 1936 časopis přejmenoval na Praha – Moskva, 

stal se Ripka členem jeho redakční rady. Časopis řídil Zdeněk Nejedlý, články 

psali Jan Slavík, Antonín Frinta, Vlado Clementis a další. Cílem časopisu s 

obdivuhodnou úrovní obrazových příloh bylo poskytnout souhrnné informace o 

                                                 
217 Tamtéž.  
218 Tamtéž, s. 37-38.  
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Sovětském svazu. Byly zde odborné články, úvahy, poznámky, rubriky Sovětská 

kronika a Sovětská beletrie v českých překladech a další. H. Ripka se věnoval 

zejména mezinárodní spolupráci Sovětského svazu a Malé dohody, podporoval 

vstup SSSR do Společnosti národů, sovětsko-francouzskou i  sovětsko-

československou smlouvu z roku 1935. Informoval rovněž o společných kulturních 

a společenských aktivitách SSSR a Československa.  

Mezinárodní postavení Československa bylo podle H. Ripky definitivně 

zajištěno právě dohodou se Sovětským svazem. Sovětský svaz smlouvou podle 

jeho názoru vstoupil rovněž do středoevropské politiky.219 

V první polovině října 1935 přijela do Prahy na čtrnáctidenní zájezd skupina 

sovětských novinářů a spisovatelů, aby tak dokončila manifestaci vzájemné 

spolupráce československých a sovětských žurnalistů. V čele výpravy byl Michail 

Kolcov, přijeli též spisovatelé Alexej Tolstoj, A. Fadějev a ukrajinský básník 

Nikitenko. Jménem Klubu československých zahraničněpolitických redaktorů 

pozdravil delegaci na večeři pořádané přednostou zpravodajského odboru 

zahraničního ministerstva J. Hájkem také Hubert Ripka, který vyjádřil potěšení z 

toho, že mohl vést první oficiální výpravu československých novinářů do 

Sovětského svazu.220 

 

 

3. 4. 4. Vstup do Československé strany národně socialistické 
Ještě před květnovými parlamentními volbami vstoupil Hubert Ripka do 

Československé strany národně socialistické (ČSNS). V dubnu 1935 vyzval H. 

Ripka na stranách Demokratického středu otevřeně k tomu, aby československá 

inteligence odevzdala v nadcházejících volbách svůj hlas socialistickým stranám, 

které byly podle Ripky za dané situace nejlepší zárukou pokračování v 

demokratické politice.221 

Jak se H. Ripka doznal o rok později, vstoupil (se skupinou intelektuálů) do 

ČSNS nejen proto, aby byli posíleni národní socialisté, ale především proto, že 

                                                 
219 Země sovětů, roč. IV., r. 1935, srpen 1935: Význam československo-sovětského paktu, s. 147.  
220 NA, f. Hubert Ripka, k. 55, 1-1-256-23d: Pozdrav sovětským novinářům v Praze, 6.10.1935. Dokument je 
otištěn jako Příloha XI. Srov. též: LN, roč. ILIII., r. 1935, č. 505, 9. října – ráno: ČSR se může spolehnout na 
170 milionů (občanů – DP) SSSR, s. 2. 
221 Demokratický střed, roč. XII., r. 1935, č. 18, 26. dubna: Hlavní otázka voleb, s. 1-2.  
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stranu považoval více než kteroukoli jinou za možnou průkopnici nového 

politického, hospodářského a sociálního řádu. „Mnozí z nás sympatizovali se 

sociální demokracií. Zachováváme si své sympatie a přejeme si nejpřátelštější a 

nejužší spolupráce s tou stranou, která je pro hospodářský a sociální pokrok 

nepostradatelná. (...) Nemůžeme přijmout její koncepci historického a 

ekonomického materialismu a její doktrinu třídního boje“222, dodal Ripka. 

Socialismus může podle H. Ripky zvítězit jedině tehdy, když se nebude obracet 

jen na dělnictvo, ale i na střední vrsty společnosti, zejména na inteligenci.223 

Vstup do národně socialistické strany byl pro H. Ripku pochopitelným 

krokem. Programové zásady strany se v žádném významnějším bodě nelišily od 

toho, co Ripka jako novinář obhajoval ještě před svým členstvím ve straně. 

Poté, co byla roku 1926 ze strany vyloučena skupina Jiřího Stříbrného, se 

národněsocialistické hnutí stalo spolehlivou oporou hradní politiky. Ve straně rostl 

vliv E. Beneše, který se stal jejím místopředsedou. E. Beneš měl také hlavní podíl 

na programu strany z roku 1931, který se stal z formálního hlediska 

nejpodrobnějším programovým dokumentem v dějinách střední Evropy. 

Myšlenkově navazoval program na Masarykovy zásady, s odkazy na humanismus 

a bratrství.224 

Také programové vymezení strany vůči sociální demokracii, které 

zdůrazňovalo nemarxistický charakter ČSNS a vyzdvihovalo činitel národní, se 

dobře shodovalo s Ripkovým přesvědčením. Až do druhé světové války však 

Hubert Ripka nezaujal ve straně významnější oficiální funkci. 

 

Zajímavá politická kombinace, ve které mělo být místo i pro Huberta Ripku, 

se naskytla již v prosinci 1935. V souvislosti s abdikací prezidenta T. G. Masaryka 

a s přípravou volby nového prezidenta vznikla možnost socialistické menšinové 

vlády. Pravicové křídlo agrární strany začalo totiž poté, co bylo oznámeno 

rozhodnutí T. G. Masaryka abdikovat, navazovat kontakty se Stříbrného Národním 

sjednocením, živnostníky, slovenskými luďáky a dokonce s Henleinovou 

Sudetoněmeckou stranou (SdP). Cílem bylo zmaření volby E. Beneše 

                                                 
222 Demokratický střed, roč. XIII., r. 1936, č. 17, 30. dubna: Proč s národními socialisty?, s. 1-2. Cit. dle s. 1. 
223 Tamtéž, s. 2. 
224 Harna, J.: Politické programy českého národního socialismu 1897-1948. Praha, HÚ AV ČR, 1998, s. 25-
26, 143. 
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prezidentem republiky a vyřazení tří socialistických stran z vlády. Proti těmto 

stanám se mobilizovaly nekomunistické socialistické strany. Dne 3. prosince 1935 

tak vznikla myšlenka socialistické menšinové vlády za účasti české a německé 

sociální demokracie, národních socialistů a lidovců. Předsedou vlády se měl stát 

J. Šrámek, H. Ripka měl převzít ministerstvo zahraničních věcí.225 

Sledovalo se tím zároveň výrazné omlazení kabinetu, H. Ripkovi bylo 

čtyřicet let, počítalo se i s dvaatřicetiletým B. Laušmanem. Za podpory komunistů 

mělo být prosazeno rozpuštění SdP a Gajdových fašistů. E. Beneš se nakonec 

dohodl s A. Hlinkou, a tak socialistické vlády již k prosazení jeho volby 

prezidentem nebylo třeba. Navíc E. Beneš považoval za výhodnější rozštěpení 

pravice na vládní a opoziční křídlo, přičemž agrární strana byla vázána vládní 

účastí. H. Ripka ještě potom, co se dne 17. prosince 1935 E. Beneš dohodl s A. 

Hlinkou, odůvodňoval Benešovi význam levicové vlády i po prezidentské volbě. 

Levicová vláda mohla podle H. Ripky zajistit silnou protifašistickou frontu a zlomit 

moc velkého kapitálu.226  

Alternativa levicové vlády, stejně jako Ripkova role v ní, se nakonec stala 

jen nenaplněnou epizodou. Vztah H. Ripky k E. Benešovi se však ještě více 

upevnil. Ještě o mnoho let později H. Ripka zdůrazňoval zásadní význam volby E. 

Beneše prezidentem v prosinci 1935 pro osud Československa. A nový 

československý prezident si byl vědom Ripkovy politické i osobní oddanosti.  

Jistou návaznost na události kolem prezidentské volby v prosinci 1935 měly 

schůzky několika mladších politiků, které se začaly konat na pozdim roku 1936 v 

bytě Jaroslava Drábka. Smyslem těchto schůzek bylo především úsilí čelit politice 

agrární strany. Těchto schůzek se zúčastňovali H. Ripka, P. Zenkl, V. Krajina, J. 

Jína, Z. Chytil, P. Drtina, H. Masařík, A. Kinkal, za stranu lidovou se někdy připojili 

P. Hála, A. Procházka, J. J. Rückl, redaktor Scheinost a Msgre Stašek. Usilovalo 

se rovněž o účast některých mladších sociálních demokratů, k čemuž však 

nakonec nedošlo.227  

 

                                                 
225 Pfaff, I.: Historické kořeny reformního hnutí v české společnosti. Köln, Index, 1988, s. 103. 
226 Tamtéž, s. 103-109. 
227 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny (AÚSD), f. Hubert Ripka, k. 45, sign. 01553: P. Drtina: Tzv. Zenklův 
puč, s. 20-22. Spolu se zhoršující se mezinárodní situací se schůzky konaly častěji na podzim roku 1937 a na 
jaře 1938. Od počátku léta 1938 se již schůzky u J. Drábka nekonaly.  
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„Co se čekalo, stalo se: Německo dnes vypovědělo locarnskou smlouvu a 

poslalo své vojsko do demilitarizovaného porýnského území.“228 Takto Hubert 

Ripka otevřel svůj úvodník v Lidových novinách druhý den poté, co Hitler obsadil 

Porýní.  

A. Hitler porušil svým krokem ze 7. března 1936 nejen Versailleskou 

smlouvu, ale také smlouvu z Locarna z roku 1925, v níž tehdejší německý ministr 

zahraničí G. Stresemann výslovně uznal demilitarizaci Porýní. Svůj postup 

vysvětloval A. Hitler jako odpověď na uzavření sovětsko-francouzské smlouvy v 

květnu 1935, kterou považoval za porušení Locarna. Zdrženlivá reakce západních 

velmocí, které se omezily jen na protestní nótu a odsouzení činu ve Společnosti 

národů, znamenala pro Hitlera obrovský vzrůst popularity u německého národa.229 

Hitlerův krok posuzoval H. Ripka jako zásadní snahu vytvářet hotové 

skutečnosti bez jakékoli předchozí dohody s těmi, jichž se týkají. Hitlerův 

argument s uzavřením sovětsko-francouzské smlouvy považoval jen za záminku, 

přičemž podle Ripky šlo jen o využití vhodné doby, kdy ještě nebyl vyřešen 

habešsko-italský spor. H. Ripka upozorňoval především na to, že A. Hitler 

navrhuje větší záruky Západu, zatímco svým východním sousedům nabídl jen 

smlouvu o neútočení. Obsazení Porýní označil za vážné porušení evropského 

řádu, na které je nutné odpovědět jednotnou frontou všech, kteří jsou odhodláni 

hájit evropskou bezpečnost.230 

Ještě po roce se H. Ripka v jednom ze svých příspěvků do Slavonic 

Review, jejímž vydavatelem byl R. W. Seton-Watson, vrátil k tomu, co podle jeho 

názoru umožnilo italský úspěch v Habeši a německý v Porýní – byl to nedostatek 

jednoty mezi Francií a Velkou Británií, a dodal, že spolupráce obou západních 

velmocí je nezbytnou podmínkou jakékoli snahy o zajištění světového míru.231 

Hlasy, které po německém obsazení Porýní zazněly na podporu 

neutralizace Československa, H. Ripka důrazně odmítl. Československo podle 

jeho názoru stojí z vojenského hlediska na významném místě, odkud může 

zabránit případnému německému pronikání na východ i na jih. Přesto se však 

měla československá strategie (kvůli vzájemnému geografickému a 

                                                 
228 LN, roč. ILIV., r. 1936, č. 123, 8. března – ráno: Evropský řád porušen, s. 1. 
229 Müller, H.: Dějiny Německa. Praha, Lidové noviny, 1995, s. 281. 
230 LN, roč. ILIV., r. 1936, č. 123, 8. března – ráno: Evropský řád porušen, s. 1.  
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hospodářskému nepoměru mezi ČSR a Německem) přesunout z oblasti vojenské 

do oblasti politické. Obrana státu měla být proto podle H. Ripky zajištěna 

především spojeneckými smlouvami.232 

Ripkův žurnalistický slovník se postupně zostřoval spolu s mezinárodní 

situací. Všemi prostředky se snažil hájit demokratické principy Československé 

republiky. Sebevědomě se vyjádřil v jednom ze svých úvodníků v létě roku 1936, 

kde se zamýšlel nad případným československo-německým konfliktem: „Němci 

znají riziko útoku na Československo. Především nepodceňují válečný potenciál 

našeho státu. Nevidí povrchně jen dlouhé jeho hranice, které zajisté nebylo by 

snadné hájit. Pozorují bedlivě a znale, jakou sílu odporu by Československo 

vyvinulo, kdyby bylo napadeno. A proto neoddávají se pošetilé naději, že by bylo 

naráz rozdrceno. Ve svých odborných vojenských listech Němci se netají 

názorem, že už dnes československá armáda je nejsilnější, nejlépe připravenou a 

vyzbrojenou armádou v podunajské oblasti. Znajíce naši historii, vědí, že 

československý voják je jedním z nejudatnějších v Evropě. Zdolat 

Československo, které je hospodářsky a technicky nejvyspělejší středoevropskou 

zemí, jejíž lid je oduševněn uvědomělým vlastenectvím, hotovým k nejkrajnějším 

obětem, byl by úkol nesmírně obtížný”.233 

 

V květnu roku 1936 podnikl Hubert Ripka další dvě zahraniční cesty, do 

Jugoslávie a do Francie, o kterých informoval prezidenta E. Beneše. V Jugoslávii, 

kam H. Ripka přijel u příležitosti konference Malé dohody, byla již od říjnového 

atentátu z roku 1934, při němž byl v Marseilles zavražděn jugoslávský král 

Alexandr, velmi napjatá situace. Ve vnitropolitických otázkách Jugoslávie 

přetrvávala podle H. Ripky bezradnost a nejistota o tom, co se stane a co by se 

stát mělo. Po smrti Alexandra totiž nebyla podle Ripky v Jugoslávii žádná silná 

vedoucí osobnost, panoval především strach z Itálie, který byl umocněn italským 

vítězstvím v Habeši. To podle Ripky způsobilo, že Jugoslávci nejsou nijak určitě 

proti Německu, které je přímo neohrožuje, zatímco Itálie se podle nich chystá k 

útoku na Balkán. Francie ztratila ze svého vlivu více, než se Ripka původně 

                                                                                                                                                    
231 Slavonic Review. A Survey of the Slavonic Peoples, Their History, Economics, Philology and Literature, 
roč. XVI., r. 1937, č. 46, červenec: Indivisible Peace (Nedělitelný mír), s. 71-81.  
232 LN, roč. ILIV., r. 1936, č. 528, 21. října – ráno: Neutralita malého státu, s. 1. 
233 LN, roč. ILIV., r. 1936, č. 371, 26. července – ráno: V postavení silného, s. 1. 
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domníval. Velmi rozšířen byl názor, že by Francie v případě italské agrese 

Jugoslávii nepomohla. Podle Ripky se v tom příliš nevěřilo ani Československu, 

natož Rumunsku. H. Ripka informoval E. Beneše rovněž o vzrůstající polské 

propagandě, jejímž cílem bylo podle Ripky rozložit Malou dohodu a znemožnit 

normální styky se Sovětským svazem.234 

H. Ripka proto navrhl, aby byl do dvou měsíců sestaven plán 

československé propagační akce v Jugoslávii, který by byl na podzim realizován. 

„Jugoslávie rozhodně není pro nás ztracena, naopak právě nyní jsou podmínky, 

abychom v ní upevnili a dokonce rozšířili svoje postavení.“235  

Na přelomu května a června roku 1936 jednal Hubert Ripka s 

francouzskými politiky a novináři v Paříži. Několik dní před odjezdem z Prahy měl 

Ripka rozhovor s E. Benešem. Prezident Ripkovi vyložil, jakým způsobem má ve 

Francii argumentovat. Francouzskému ministerskému předsedovi L. Blumovi měl 

H. Ripka vyjádřit Benešovu nespokojenost s tím, že se Francie a Velká Británie 

nedovedly sjednotit proti německému obsazení Porýní a italskému útoku na 

Habeš. Jedinou správnou politikou mělo být podle Benešových instrukcí důsledné 

dodržování Paktu Společnosti národů, i kdyby to znamenalo válku. Ripka se 

neměl při rozhovorech tajit tím, že Francie i Velká Británie selhaly. Podstatné 

podle E. Beneše bylo, aby Společnost národů nebyla donucována ke schválení 

habešské anexe. Ripka měl L. Blumovi říci, aby Francie k tomu Společnost národů 

nenutila. Podle E. Beneše by bylo takticky nejlepší, aby se definitivní řešení 

odkládalo, čímž by byl B. Mussolini držen v šachu. E. Beneš také navrhoval 

vytvoření evropské fronty míru – Velká Británie, Francie, Malá dohoda, Balkánská 

                                                 
234 AÚTGM, f. EB I., k. 172, sign. R 313/3, Jugoslávie 1936.: Zpráva Huberta Ripky o rozhovorech v 
Záhřebu a Bělehradu ve dnech 3.-8. května 1936. 
235 Tamtéž, cit. dle s. 9. Hubert Ripka hovořil v Bělehradu s bývalým členem jihoslovanského odboru za 
války Nikolou Stojanovićem, s Milanem Gavrilovićem ze srbské zemědělské strany, s vůdcem zemědělců 
Jocou Jovanovićem, s Ljubou Davidovićem, radikálem Lazou Markovićem, Dragolubem Jovanovićem, v 
Zahřebu s předsedou chorvatské selské strany V. Mačkem, Vilderem a dalšími. Když Hubert Ripka na 
počátku jara roku 1937 odjel opět do Jugoslávie byl v otázce československé propagandy mnohem 
skeptičtější. Stěžoval si E. Benešovi, že příčina špatného stavu československé propagandy v Jugoslávii 
spočívá v tom, že je v Bělehradu málo schopných a aktivních lidí. H. Ripka konstatoval úpadek vážnosti 
československého vyslanectví, na kterém řada předních představitelů bělehradské společnosti již nebyla po 
řadu let. Kritika se v této souvislosti snesla především na vyslance Wellnera a tiskového atašé Parmu. 
Vzhledem ke vzrůstající německé propagandě zdůraznil H. Ripka potřebu větší aktivnosti vyslanectví, 
zejména v oblasti osobního a společenského styku, jmenování schopného tiskového atašé, zájezdy alespoň 
čtyř až pěti předních československých kulturních osobností k přednáškám v roce, četnější pozvání předních 
jugoslávských osobností do Československa a vyslání do Bělehradu stálých dopisovatelů tiskových 
vydavatelství a politických stran. AÚTGM, f. EB I., k. 173, sign. R 312/1b, Jugoslávie 1937: Zpráva H. 
Ripky o rozhovorech v Bělehradu a Záhřebu ve dnech 30. března až 9. dubna 1937.  
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dohoda a Sovětský svaz - která by nepřipustila v Evropě válku a odradila by svou 

jednotou Hitlera a Mussoliniho od další agrese. H. Ripka měl otevřeně říci, že se 

ve střední Evropě těžce snáší, že se Francie a Velká Británie bojí a že 

Československo nechce být pro Francii překážkou pro dohodu s Německem.236 

Z pařížských jednání pokládal Hubert Ripka za nejvýznamnější rozhovory s 

L. Blumem, Delbosem, ministrem É. Herriotem a poslancem P. Viénotem, jimž 

podrobně vyložil hlavní Benešovy myšlenky, s nimiž také nakonec souhlasili. H. 

Ripka byl překvapen ohromnou Benešovou autoritou, které se těšil u 

francouzských politických představitelů. Ve Francii dělala dojem především 

československá vnitřní konsolidace a branná pohotovost. Málokdo však podle 

Ripky ve Francii rozuměl henleinovskému problému. Především mezi novináři se 

H. Ripka snažil vysvětlit, že tento problém není zdaleka tak nebezpečný a že 

neohrožuje československou brannou sílu. Ripka E. Benešovi v této souvislosti 

doporučoval, aby některý československý německý křesťanský socialista 

Francouzům demonstroval, že mezi Němci jsou přesvědčení aktivisté, odhodlaní k 

boji s hitlerismem a henleinismem.237 

 H. Ripka rovněž uskutečňoval ve Francii projugoslávskou propagandu. 

Přesvědčil se o tom, že Jugoslávie byla ve Francii považována za nepříjemné 

břemeno. „Bylo pro mne skličující, když mně Léger řekl, že se mu jevím lepším 

jihoslovanským vlastencem než mnozí Jihoslované.“238 

 Při rozhovorech se H. Ripkovi podařilo získat osobní sympatie šéfredaktora 

Populaire Rosenfelda, který byl v té době v denním styku s francouzským 

ministerským předsedou L. Blumem. Rosenfeld žádal Ripku o občasné informace. 

Kvůli Rosenfeldovým kontaktům s L. Blumem bylo podle Ripky z informačních 

důvodů nezbytné zůstat se šéfredaktorem Populaire ve spojení.239 

Hubert Ripka se jako důverný prostředník mezi československým 

prezidentem E. Benešem a francouzským ministerským předsedou L. Blumem 

osvědčil. Dokazuje to další Ripkova cesta, kterou podnikl na Blumovo telefonické 

                                                 
236 NA, f. Hubert Ripka, k. 83, 1-1-258-3a: Ripkův rozhovor s E. Benešem 25. května 1936, s. 1-4. 
237 AÚTGM, f. EB I., k. 157, sign. R 296/4, Francie 1936: Zpráva H. Ripky o jeho pařížských rozhovorech 
ve dnech 30. května až 9. června 1936.  
238 Tamtéž, cit. dle s. 8. 
239 Tamtéž. H. Ripka v Paříži hovořil s L. Blumem, É. Herriotem, Paulem-Boncourem, Delbosem,  
generálním sekretářem ministerstva zahraničních věcí A. Légerem, Pézetem, P. Viénotem, Déatem, P. 
Reynaudem a Moyssetem. 
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přání a po souhlasu E. Beneše na začátku prosince roku 1936. Ihned po příjezdu 

byl Ripka přijat L. Blumem. Francouzský ministerský předseda prostřednictvím H. 

Ripky obcházel československého vyslance ve Francii Š. Osuského, o kterém si 

nebyl jist, zda správně a přesně reprodukoval vzájemné Benešovy a Blumovy 

vzkazy. L. Blum neměl k Osuskému příliš důvěru. Vzkázal prostřednictvím H. 

Ripky E. Benešovi svůj záměr zahájit jednání se Sovětským svazem o vojenskou 

smlouvu, jejímž stěžejním bodem by byla vzájemná letecká podpora. 

Československo se mělo podle Blumova návrhu stát prostředníkem těchto 

jednání.240  

E. Beneš se však vyslovil, že by nebylo vhodné, aby Československo 

dělalo v této záležitosti prostředníka. Výsledkem by podle jeho názoru bylo, že by 

se německá propaganda zaměřila na ČSR jako na nositele bolševismu v Evropě. 

Československo by tím bylo podle E. Beneše oslabeno ve vztahu k Rumunsku a 

Jugoslávii, které tlaku německé propagandy o bolševismu podléhaly. V žádném 

případě však Sovětský svaz neměl nabýt dojmu, že je opuštěn.241 

 

Hubert Ripka se stále více a důvěrněji zapojoval do činností, které 

souvisely s otázkou mezinárodního postavení Československa. Byl 

zahraničněpolitickým i vnitropolitickým informátorem a blízkým spolupracovníkem 

prezidenta E. Beneše, který ho pověřoval stále diskrétnějšími úkoly. E. Beneš jako 

prezident republiky získával informace od československých vyslanců, obdorníků 

na právní, hospodářské či vojenské záležitosti a dalších. Při Benešově způsobu 

práce, jejímž základem bylo shromáždění všech dostupných informací k dané 

problematice ve svých rukou, což bylo základem k jeho (jak věřil) správnému 

vyhodnocení situace a vyvození důsledků, byl Hubert Ripka jedním z důležitých 

zpravodajů. Ripkovým kladem bylo, že danou problematiku hodnotil vždy ze 

širšího evropského hlediska. Izolované zprávy, které by se vztahovaly například 

                                                 
240 NA, f. Hubert Ripka, k. 66, 1-1-256-45c: Důvěrná cesta k L. Blumovi, 2.-4. 12. 1936.  
241 NA, f. Hubert Ripka, k. 66, 1-1-256-45c: Ripkův záznam odpovědi E. Beneše na Blumovu žádost o 
prostřednictví ČSR při jednání o vojenskou smlouvu se SSSR, 2. 12. 1936. Ripka si tužkou připsal: „Beneš 
mně ústně ujistil, že má už skoro hotovou dohodu s Německem, o kterou tajně jedná přímo s Hitlerem. 
Myslí, že bude dojednána v polovině ledna (r. 1937 – DP). Německo v ní uzná všechny naše pakty, i s 
Ruskem. To bude ohromná puma. Benešovi jde o to, aby získal r. 1937. Pošle mne do Paříže, abych věci 
vysvětlil.“ Cit. dle s. 2. 
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jen k jednomu evropskému státu, aniž by zvážily všechny možné důsledky, které 

se mohly projevit jinde, neměly podle H. Ripky význam.  

Spolupráce s E. Benešem neomezovala Ripkovu novinářskou činnost v 

redakci Lidových novin a v dalších periodikách. Jeho úvodníky a komentáře, které 

se stále více zaměřovaly na zahraničněpolitické události, vycházely v neutuchající 

intenzitě až do mnichovských dnů. 

V roce 1936 vydal Hubert Ripka nákladem Svazu národního osvobození 

publikaci Tvůrce Československa průkopníkem Nové Evropy.242 

Ripka se v publikaci věnoval politické činnosti T. G. Masaryka. Nad 

Masarykovu filozofickou tvorbu vyzdvihl praktickou, realistickou politickou činnost. 

Podle Ripky měl T. G. Masaryk svým demokratickým socialismem a kritikou 

marxismu velký vliv především na československou sociální demokracii a na 

národní socialisty. Masarykovým praktickým přínosem v oblasti politiky byl podle 

H. Ripky také jeho příklon k Západu za první světové války. Na Masarykových 

zásadách vytvořené Československo bylo podle Ripky základní oporou proti 

pangermanismu. Celkově se H. Ripka v publikaci přihlásil k odkazu T. G. 

Masaryka.243 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
242 Ripka, H.: Tvůrce Československa průkopníkem Nové Evropy. Praha, Svaz národního osvobození, 1936. 
Studie vyšla s menšími odlišnostmi rovněž v Le Monde Slave. 

 81



 
 

4. Ripka a problémy meziválečné 
československé demokracie 

 
„ Ani já jsem v posledních týdnech s Vámi nesouhlasil z důvodů, 

které dobře znáte: domníval jsem se, že je naší povinností, abychom v 

každém případě vzali na sebe riziko války, ale na tom dnes nezáleží a 

nejméně by bylo slušno, aby se hledaly osobní viny a odpovědnosti, když 

všichni neseme společnou vinu a společnou odpovědnost. Domnívám se, 

že je ve Vašem duchu, aby se už nyní přemýšlelo o budoucnosti, aby se 

myslilo na to, jak bychom se vzchopili zase k novému svobodnému 

životu.”244 

 
 Již od druhé poloviny 20. let se v souvislosti s rostoucí hospodářskou sílou 

a stoupajícím politickým sebevědomím Německa začalo postupně měnit i 

postavení Československa, jehož životním zájmem bylo zachování výsledků, 

kterých bylo dosaženo mírovými smlouvami po první světové válce. Sousední 

Německo se však stále důrazněji snažilo obnovit svoji pozici středoevropské 

velmoci. Pokus o německo-rakouskou celní unii z roku 1931 chápala 

československá diplomacie jako snahu o hospodářský anšlus Rakouska, který byl 

jen prvním krokem k anšlusu politickému. Odpor Francie a Malé dohody takovému 

vývoji v roce 1931 zabránil. 

 Hitlerovo převzetí moci na počátku roku 1933 mělo již závažnější důsledky. 

V Německu byla rychle upevňována nacistická diktatura, zbrojní průmysl se 

rozběhl na plné obrátky. Německá agrese se pro Evropu stávala stále více reálnou 

hrozbou. Mezi nejvíce ohroženými bylo pochopitelně i Československo. Důvodem 

                                                                                                                                                    
243 Tamtéž, zejm. s. 5-11, 28 a 66. 
244 Z dopisu, který před svým odchodem do emigrace zaslal Hubert Ripka dne 7. října 1938 E. Benešovi. 
AÚTGM, EB II/2, k. 387, sign. 2645: Dopis E. Benešovi ze dne 7. října 1938, s. 1. 
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byla v neposlední řadě německá menšina v Československu, která obývala 

pohraniční území. Mohla se tak snadno stát roznětkou vzájemného sporu. 

 Henleinova SdP, která v parlamentních volbách v roce 1935 získala důvěru 

rozhodující části německé menšiny, se k loajalitě vůči Československu hlásila  

stále více formálně a jen z důvodu vynucení si ještě většího tlaku na vyřešení 

národnostní otázky. Ve skutečnosti se K. Henlein na podzim roku 1937 tajně 

rozhodl svěřit řízení SdP přímo A. Hitlerovi a požadoval začlenění 

sudetoněmeckého území do Říše. Československo se připravovalo na rozhodující 

zápas o udržení své existence. 

 

Hubert Ripka byl E. Benešem v době vzrůstajícího mezinárodního napětí 

stále častěji pověřován také důvěrnými vnitropolitickými jednáními. Významné bylo 

Ripkovo informační napojení na tzv. německé novoaktivisty. V červenci roku 1937 

se Hubert Ripka sešel s jedním z jejich předních představitelů, sociálním 

demokratem W. Jakschem a několika dalšími německými sociálními demokraty, 

kteří ho informovali o situaci v pohraničí, zejména na Broumovsku, Chebsku, 

Liberecku a Ústecku. Podle Ripkovy zprávy, kterou podal E. Benešovi sílila v 

pohraničí obava z německého vpádu.  W. Jaksch a ostatní si stěžovali na nerovný 

zápas s henleinovci a na nepochopení z české strany. Vytýkali, že zejména mezi 

státními policisty a četníky, kteří byli v poslední době jmenováni do německých 

krajů, je velké množství těch, kteří neumějí - nebo jen velmi špatně - německy, 

takže nejsou schopni být v pravidelném kontaktu s německým obyvatelstvem. 

Zejména na Chebsku a Liberecku docházelo podle jejich výpovědí k 

systematickému zpravodajskému styku mezi henleinovci a nacisty z říše. Vylíčili 

také soustavný teror henleinovců proti socialistickému dělnictvu a 

nehenleinovským živnostníkům a obchodníkům - za pasivity československých 

úřadů a státních zástupců. Při rozhovoru s H. Ripkou rovněž uvedli, že každou 

sobotu odjíždí do Žitavy řada mladých lidí, aby se tam v neděli vycvičovali ve 

vojenských a propagačních nacistických kurzech. Na základě získaných informací 

doporučoval H. Ripka zlepšit administrativní a bezpečnostní aparát v pohraničí a 

požádal W. Jaksche, aby mu i nadále podával konkrétní zprávy a stížnosti.245 

                                                 
245 NA, f. Hubert Ripka, k. 81, 1-1-256-111/4: Korespondence. Zpráva H. Ripky E. Benešovi ze 31. července 
1937. Dokument je otištěn jako Příloha XII. 
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K sílícímu německému tlaku na československou menšinovou politiku se H. 

Ripka vyjádřil v Peroutkově Přítomnosti. Německá kampaň proti Československu, 

která se v roce 1936 rozvinula na základě německého tvrzení o „bolševizaci” 

Československa a výhrad k národnostní politice, vyplývala ve skutečnosti podle 

Ripky ze všeobecné evropské politiky Německa.246 

Německá propaganda o sovětských letištích v Československu měla podle 

H. Ripky jen zastrašit západní Evropu a mělo se tím působit především na 

anglické konzervativce. Cílem Německa bylo zajistit si ve východní a střední 

Evropě volné pole působnosti.247 V otázce německé menšiny v Československu 

se Německo podle Ripkových názorů snažilo z vnitropolitické záležitosti udělat 

prostředek pro svůj sílící tlak na ČSR, přičemž však zničení Československa 

nebylo německým konečným cílem. Tím mělo být vytvoření německé Mitteleuropy. 

H. Ripka uvedl dvě československé podmínky, na kterých je bezpodmínečně 

nutné trvat - princip kolektivní bezpečnosti a nepřípuštění německého vměšování 

se do vnitřních poměrů, k nimž patřila také otázka menšin.248 Ani jednou z těchto 

podmínek se však hitlerovské Německo do budoucna nehodlalo řídit. 

 

Dne 21. září 1937 se v Praze konal státní pohřeb prvního 

československého prezidenta T. G. Masaryka. Účastnily se ho statisíce lidí. Na 

pohřeb se sjeli prostí občané, představitelé institucí i státu a také zahraniční 

političtí a kulturní činitelé. Státní pohřeb se stal záležitostí mimořádného 

celospolečenského významu. Byl využit k podpoře domácí i zahraniční autority 

státu. 

Pohřbu se zúčastnili také francouzští političtí představitelé v čele s 

předsedou vlády Léonem Blumem. Dne 25. září se vydal L. Blum na cestu z Prahy 

do Ženevy, na níž ho doprovázel Hubert Ripka. Většinu cesty z Prahy do Ženevy 

trávili ve stejném železničním vagonu, takže bylo dost příležitostí k podrobným 

rozhovorům, o kterých pak Ripka písemně informoval E. Beneše. Na L. Bluma 

podle Ripky pobyt v Praze velmi silně zapůsobil, byl překvapen ukázněností lidu v 

                                                 
246 Přítomnost, roč. XIV., r. 1937, č. 13, 31. března: Fakta mezi Československem a Třetí říší (Studie o vývoji 
vztahů), s. 195.  
247 Přítomnost, roč. XIV., r. 1937, č. 14, 17. dubna: Fakta mezi Československem a Třetí říší (část), s. 209.  
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pohřebních dnech. Pod přímým dojmem svých zážitků se H. Ripky podrobně 

vyptával na vnitřní politiku, zejména se zajímal o minoritní otázku, vztahy 

agrárníků k ostatním stranám a Hodžův vztah k E. Benešovi. H. Ripka se naopak 

zeptal na to, zda by ve Francii nenastaly rozpaky pomoci Československu, kdyby 

bylo napadeno. „Na to Blum kategoricky ujišťoval, že otázku Československa 

vůbec nelze srovnávat s otázkou španělskou249 a že by francouzské veřejné 

mínění bylo jednomyslně pro okamžitou intervenci ve prospěch Československa, 

kdyby bylo napadeno. Myšlenka pomoci Československu je dnes, jak říkal, docela 

populární v nejširších francouzských lidových vrstvách. Byl přesvědčen, že by 

vláda nenarazila na žádný odpor, kdyby žádala okamžitou mobilizaci v tomto 

případě”.250 

 

Na konci listopadu roku 1937 vystoupil Hubert Ripka se svou přednáškou o 

postavení Československa v současné mezinárodní situaci na schůzi Sboru 

důvěrníků ČSNS pro Velkou Prahu, na které vyjádřil víru ve francouzské záruky 

Československu. H. Ripka vyjádřil neutuchající důvěru v podporu Francie, jejíž 

pomocí si podle Ripky mohlo být Československo naprosto jisto za všech 

okolností. Z československo-francouzské smlouvy pak podle H. Ripky vyplývala 

rovněž pomoc Sovětského svazu a Malé dohody. Z vnitropolitického hlediska bylo 

                                                                                                                                                    
248 Přítomnost, roč. XIV., r. 1937, č. 15, 14. dubna: Fakta mezi Československem a Třetí říší (dokončení), s. 
230.  
249 Ve španělské občanské válce se Francie postupně přiklonila (především pod vlivem V. Británie) k politice 
neintervence. 
250 AÚTGM, f. EB I., k. 158, sign. R 297/1b, Francie 1937: Zpráva H. Ripky o rozhovoru s Léonem Blumem 
25. a 26. září 1937. L. Blum Ripku informoval o dalších středoevropských, španělských, sovětských a 
francouzských záležitostech. Dokument je otištěn jako Příloha XIII. V AÚTGM je na stejném místě uložena 
rovněž zpráva z Ripkových rozhovorů v Paříži ve dnech 8.-13. června 1937 a 30. září – 7. října 1937. Před 
červnovou cestou do Francie obdržel H. Ripka od E. Beneše tuto instrukci: „Řekněte Blumovi, že pokládám 
přímo za osudové, jaký bude vnitřní vývoj ve Francii. Já nijak nepřeháním, když říkám, že o osudu Evropy za 
těchto okolností rozhodne Francie. Francie musí udržet demokracii, musí udržet pevnou svou dosavadní linii. 
Francie musí zůstat silna i při hodně levé politice. Francie musí jít do leva, ale musí při tom zůstat silna. 
Kdyby ve Francii nastal rozvrat nebo jen zdání rozvratu, tak to ty ostatní demokracie nevydrží. Řekněte jim 
(Francouzům - DP), že kdyby to doma pevně nedrželi v rukou, my bychom to tady ve střední Evropě už 
neudrželi. A to je ovšem otázka, na které musí mít zájem i francouzská pravice. (…) Jsme připraveni na útok 
a vydrželi bychom jej. Do září (r. 1937 – DP) budeme již v takové situaci, že odoláme každému útoku. Když 
vydržíme 3 měsíce, tak to máme vyhráno, ale my bychom vydrželi mnohem déle. Už nyní pracujeme na 
druhé etapě našeho vojenského programu; bude hotov r. 1942.“ NA, f. Hubert Ripka, k. 83, 1-1-258-3a: 
Rozhovor s prezidentem Benešem před Ripkovou cestou do Paříže v červnu 1937. Cit. dle s. 1-2. 
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podle Ripkova projevu podstatné zůstat na určené linii a nepovolit německému 

nátlaku, vystupovat proti henleinovcům a podporovat německé novoaktivisty.251  

„Stará rovnováha sil byla ztracena, od té doby se hledá rovnováha nová, 

ale protože dosud není nalezena, trvá mezinárodní napětí, projevující se 

především prudkým zápasem mezi velmocemi. Obnovená vojenská a mocenská 

síla Německa způsobila, že Velká Británie pustila se do velikého zbrojení, a 

výbojnost dynamických států vedla vůbec k obecnému zbrojení. Státy se připravují 

na nejhorší eventuality, ale zároveň stále se usiluje o záchranu míru. To vysvětluje 

rozmanité diplomatické rozhovory a jednání, ale také různé manévry a intriky, jimiž 

se chce působit buď na zlepšení pozice některého státu, nebo na zastrašování 

jiného státu. Musíme se připravit, že tyto diplomatické a politické zápasy budou 

trvat ještě dlouhou dobu,“252 dodal Ripka ve své přednášce k mezinárodnímu 

vývoji. 

 

O tom, že si H. Ripka uvědomoval měnící se postavení Sovětského svazu v 

Evropě od podpisu francouzsko-sovětské smlouvy v roce 1935 a že s touto 

změnou spojoval naděje na lepší mezinárodněpolitické postavení Československa 

jako spojence SSSR, svedčí sborník k 20. výročí Říjnové revoluce, který Ripka 

redigoval spolu se Z. Nejedlým a J. Gallasem.253 

Bývalí Ripkovi spolupracovníci z Národního osvobození L. Sychrava a A. 

Pešl koncipovali své příspěvky dosti obecně a rezervovaně. A. Pešl zdůraznil 

potřebu vnitřní odolnosti československé demokracie. Čím více si podle A. Pešla 

bude československá demokracie schopna pomáhat sama, tím cennější bude její 

přátelství pro spojence a tím bude bezpečnější postavení Československa na 

všechny strany. L. Sychrava stroze odkázal na to, že SSSR přijal pro své vztahy k 

Evropě i ostatnímu světu demokratické zásady Společnosti národů.254 

                                                 
251 NA, f. Archiv Československé strany socialistické, k. 61. Přednáška H. Ripky na schůzi Sboru důvěrníků 
čs. strany národně-socialistické pro Velkou Prahu dne 30. listopadu 1937, s. 5.  
252 Tamtéž, s. 1.  
253 Československo Sovětskému svazu k dvacátému výročí. Praha, 1937. Do sborníku, který vydala 
Společnost pro kulturní a hospodářské styky se SSSR, přispělo několika řádky o svém vztahu k SSSR více 
než 90 osob československého veřejného života, např. Z. Fierlinger, J. Nečas, P. Zenkl, V. Clementis, V. 
Kopecký, B. Köhler, K. Kreibich, J. Patejdl, J. Rypka, B. Hrozný, J. Šverma, A. Zápotocký, A. Pešl, L. 
Sychrava, J. Fischer, A. Pražák, F. Halas, J. Hora, J. Kopta, M. Majerová, V. Nezval, S. K. Neumann, I. 
Olbracht a M. Pujmanová. 
254 Tamtéž, s. 32. 
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Příspěvek H. Ripky byl celkově mnohem vstřícnější. H. Ripka připomněl, že 

konkrétní znalosti o ruských událostech jsou v Československu lepší a důkladnější 

než jinde a široké lidové vrstvy o nich vědí mnohem více než lidé v jiných zemích. 

To podle Ripky umožňuje dívat se na dění v Sovětském svazu s kritičtějším 

realismem než jinde a umožňuje to rozeznat, co je na něm specificky ruského a 

tedy nenapodobitelného a nepřenositelného, a co v něm má a bude mít obecný 

světový význam. Podle H. Ripky nelze popřít dvě věci: 1, že Sovětský svaz je 

hospodářským, sociálním, vojenským a politickým potenciálem mnohem silnější 

než carské Rusko. 2, že může fungovat i jiný hospodářsko-sociální řád než 

kapitalistický, a že se v Sovětském svazu tvoří podmínky pro postupnou 

demokraticaci veřejného života. „Tyto skutečnosti jsou tak dalekosáhlého významu 

jak pro národy Sovětského svazu, tak pro ostatní svět, že samy o sobě stačí, aby 

potvrdily celkově kladné výsledky grandiosní ruské revoluce”, dodal Ripka.255 

 

Ripkovy politické aktivity pochopitelně stále více ovlivňovaly jeho 

novinářskou praxi. Odhadnout hranici mezi tím, co lze považovat za obranu 

demokratických principů proti stále zuřivější nacistické propagandě a tím, co bylo 

obhajobou Benešovy mezinárodní i vnitropolitické koncepce, nebylo snadné.  

Cílem zakladatele Lidových novin Adolfa Stránského bylo nezávislé 

zpravodajství. Jeho syn Jaroslav, který ve 20. letech řízení novin převzal, si 

uvědomil, že přílišná provázanost redakce s Hradem a národně socialistickou 

stranou odklonily Lidové noviny od jejich původního záměru a poslání. V srpnu 

roku 1937 napsal Jaroslav Stránský Ripkovi dopis, ve kterém hovořil o svých 

narůstajících politických povinnostech, které mu stále více bránily v činnosti v 

politické redakci Lidových novin. Totéž uvedl o H. Ripkovi: „Mohl bych tady mluvit 

per paralellam taky o dezerci (z politické redakce LN – DP) Vaší, neboť také Vaše 

rozmanité pracovní dispozice a plány žurnálovou práci hodně komplikují a 

zkracují. To však Vaše veliká výkonnost aspoň zčásti vyvažuje. (…) Jenže my dva 

nemůžeme dát Lidovým novinám to, co jim chybí politicky nejvíce: nezávislost, 

bezprostřednost, lidovost veřejného mínění. Nemůžeme jim dát, co sami nemáme. 

(...) Základní vada jest, že neobsluhujeme čtenáře potřebného informací a 

poučení, jak má býti obsloužen, protože se ohlížíme na kabinety a kuloáry, na 

                                                 
255 Tamtéž, s. 33. 
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čtenáře nejinformovanější a nejpoučenější, a děláme politicky noviny přesně tak, 

jak by je dělali oni, takže naše projevy jsou zatíženy zdrženlivostí a záměrností 

projevů jejich, adresovaných zpravidla formálně jinam než ve skutečnosti.“256  

Jaroslav Stránský vystihl podstatu problému. Podle J. Stránského nešlo ani 

tak o nezávislost vnější, ale především o nezávislost vnitřní. Nebylo možné se 

neustále přizpůsobovat dvěma různým povoláním – buď lze zůstat v politice 

žurnalistou (tzn. být špatným politikem) nebo být v žurnalistické činnosti politikem 

(tzn. zpronevěřit se novinářství).257 

 Činnost Huberta Ripky se měla přesunout do politické oblasti a 

redigováním politické rubriky Lidových novin měl být pověřen někdo jiný. J. 

Stránský doplnil, koho by chtěl redigováním politické rubriky pověřit: „Snažím se 

už od let přimět k užšímu styku s politickou redakcí Lidových novin Peroutku, ale 

nepodařilo se mně dosud více než získat jeho oblíbené týdenní úvodníky. A přece 

mně je Peroutka zrovna typem politického novináře, který právě proto, že nemá 

jiných ambicí než novinářské, jest více než Vy a více než já způsobilý pečovat o 

to, aby Lidové noviny politickým účelům, kterým slouží, sloužily jen novinářsky, to 

jest svobodně a kriticky, nezatíženy žádnými osobními nebo stranickými nebo 

koaličními ohledy. (...) K takovým ohledům Lidové noviny povinny nejsou a 

Peroutka je z nás všech, kteří list politicky děláme, nejpovolanější, aby sebe a 

Lidové noviny od takových ohledů uvaroval.“258  

Na přátelství Jaroslava i Jana Stránských, stejně jako Ferdinanda Peroutky 

k H. Ripkovi se nemělo nic měnit.  

Ripkův přechod do vysoké politiky se nakonec do konce první republiky 

neuskutečnil, a tak pracoval v Lidových novinách až do 1. října 1938.259 

 

V kritické době, kdy německá vojska obsazovala 12. března 1938 

Rakousko, byl Hubert Ripka opět v Paříži. O odporu Francouzů k anšlusu 

informoval v jednom ze svých úvodníků. Na základě rozhovorů s francouzskými 

diplomaty, novináři i osobami, které stály blízko rozhodujícím místům francouzské 

                                                 
256 NA, f. Hubert Ripka, k. 73, 1-1-256-96a: Korespondence. Dopis Jaroslava Stránského z 27.8.1937. Cit. 
dle s. 2. 
257 Tamtéž, s. 3. 
258 Tamtéž, s. 4.  
259 Oficiálně do 15. listopadu 1938, kdy vyčerpal dovolenou a tím dnem Ripkův pracovní poměr v Lidových 
novinách skončil.  
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armády, ujišťoval československou veřejnost o naprosté spolehlivosti 

československo-francouzského spojenectví.260 Proti Ripkově publicistice 

protestoval vyslanec Š. Osuský, kterému H. Ripka už delší dobu nepříjemně 

konkuroval. Dne 26. března 1938 napsal Š. Osuský dopis ministru zahraničních 

věcí K. Kroftovi s tím, aby v Praze na Ripkově úsudku „politiku nestavěli”.261 

Přesto, že H. Ripka byl přesvědčen, že Francie by přišla v případě 

německého útoku Československu napomoc, stále více upozorňoval na význam 

Sovětského svazu pro zajištění bezpečnosti republiky. Velká Británie (ve snaze 

zachránit evropský mír) byla totiž ochotna k ústupkům Hitlerovi ve střední Evropě, 

což potvrdilo britské uznání anšlusu Rakouska – a Francie byla pod stále větším 

vlivem ostrovní politiky. 

V revue Praha – Moskva Hubert Ripka zdůraznil potřebu prohloubit vztahy 

mezi Československem a Sovětským svazem. Především propagační charakter 

mělo jeho vyjádření o sovětské vojenské síle: „Tomu, kdo nemá ponětí o  sovětské 

armádě, snadno se mluví o jejích nedostatcích, nebo snad uvěří povídačkám, o 

její slabosti. Ale skuteční vojenští znalci, mezi nimi také naši vojáci, kteří ostatně 

znají sovětskou armádu v mnohém ohledu lépe, než jiní zahraniční pozorovatelé, 

shodují s v názoru, že sovětská armáda je jednou z nejlepších a nejsilnějších 

armád na celém světě.“262 

Mezinárodnímu významu Sovětského svazu věnoval H. Ripka přednášku, 

kterou v polovině června 1938 uspořádala Společnost pro kulturní a hospodářské 

styky se SSSR. H. Ripka v přednášce vyjádřil své osobní stanovisko k sovětské 

vnitřní i mezinárodní politice. Zdůraznil, že vždy stál proti komunismu, protože 

nesouhlasil se jeho základními ideami a metodami. Podle Ripky nestačilo však jen 

strašit veřejnost komunistickým bubákem, ale bylo třeba studiem komunistických 

idejí a poměrů v Sovětském svazu srovnávat demokratické ideály s ideály 

komunistickými. Ripkova víra v humanitní demokracii a svobodu jednotlivce 

ohrožena nebyla. Na druhou stranu uznal, že komunismus obsahuje jednu ideu 

                                                 
260 LN, roč. ILVI., r. 1938, č. 150, 24. března: Důsledek anšlusu ve Francii, s. 1. 
261 Kvaček, R.: Obtížné spojenectví. Politicko-diplomatické vztahy mezi Československem a Francií 1937-
1938. Praha, Univerzita Karlova, 1989, s. 91.  
262 Praha-Moskva, roč. III., r. 1938, č. 3, 25. dubna: Přátelství se SSSR – státní naší potřebou, s. 73-75. Cit. 
dle s. 74-75. 
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univerzální povahy, totiž ideu sociální rovnosti. Proti tomu podle H. Ripky fašisté a 

nacisté mohli sotva postavit ideu stejné hodnoty.263 

Ripkova přednáška měla jasné vyznění. Ačkoli byl komunismus na 

středoevropské poměry neuplatnitelný, mezinárodní spolupráci se Sovětským 

svazem, který uznával zásady Společnosti národů o kolektivní bezpečnosti, to 

žádným způsobem nemělo bránit.  

 

Po první československé mobilizaci, která byla vyhlášena 20. května 1938 

na základě zpráv o koncentraci německého vojska v blízkosti československých 

hranic, se Hubert Ripka pokusil zapůsobit na anglickou veřejnost článkem o 

významu zachování československé samostatnosti pro evropský mír. Byl to další z 

mnoha pokusů zvrátit politiku appeasementu. V červencovém čísle Slavonic 

Review označil H. Ripka Československo za klíč k Podunají. Upozornil především 

na to, že otázka československých Němců není lokálním problémem. Vyjádřil 

názor, že ve skutečnosti se německá menšina stala nástrojem Třetí říše k 

rozšíření tzv. německého životního prostoru do podunajské oblasti a na Balkán. 

Změna hranic, které tvoří od středověku organickou geografickou, ekonomickou a 

politickou jednotu, by podle H. Ripky znamenala vymazání Československa z 

mapy Evropy nebo jeho existenci jako německého vazala. Vojenskou neutralizaci 

Československa označil za utopii. Znamenala by totéž, co vzdát se Německu. H. 

Ripka také varoval před tím, že ekonomické a vojenské zdroje Československa by 

v případě jejich připadnutí Německu mohly zásadním způsobem usnadnit 

uskutečnění německého snu o ovládnutí území od Baltu až po Černé a Egejské 

moře.264 

 Evropský význam Československa viděl H. Ripka v tom, že bylo bránou do 

Podunají a na Balkán a tím záštitou nezávislosti podunajských a balkánských 

národů. Ohrožení československé nezávislosti tak bylo rovněž ohrožením celého 

politického systému Evropy. Proto bylo podle Ripky Československo odhodláno 

bránit nedělitelnost a nezávislost republiky i bez pomoci ostatních států.265 

                                                 
263 Praha-Moskva, roč. III., r. 1938, č. 5, 25. června: Mezinárodní síla Sovětského svazu ve světě, s. 146. 
264 Slavonic Review, roč. XVII., r. 1938, č. 49, červenec: Czechoslovakia – The Key to the Danubian Basin 
(Československo – klíč k Podunají), s. 54-61. H. Ripka napsal článek 10. června 1938.  
265 Tamtéž, s. 55-57, 72.  
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Skutečnost však byla taková, že Velká Británie a stále více i Francie se 

nehodlaly nechat kvůli Československu zatáhnout do války a žádaly po pražské 

vládě, aby Henleinovi nabídla další ústupky. 

Ve dnech 20. až 24. června 1938 uskutečnil Hubert Ripka důvěrné 

rozhovory v Londýně, o nichž opět informoval E. Beneše. Britští političtí 

představitelé upozornili H. Ripku především na nutnost domluvit se za každou 

cenu s K. Henleinem. Britský poslanec Harold Nicholson řekl Ripkovi, že: „(…) je 

zbytečné starat se o detaily, protože jim v Anglii stejně nikdo nerozumí - je 

potřeba, aby bylo jasno, že se sudetským Němcům dalo skutečně maximum. 

Budou-li pak Němci nespokojeni a štvát proti ČSR, pochopí se v Anglii, že je 

ohrožena československá svoboda a nejširší veřejnost se bude dát přesvědčit o 

nutnosti Československu pomáhat.”266 

 Vůdce liberálních poslanců Sir Archibald Sinclair se H. Ripky zeptal, zda by 

bylo Československo ochotné vzdát se paktu se Sověty za Hitlerovu garanci 

nezávislosti a neutrality. H. Ripka odpověděl, že záruky od A. Hitlera jsou 

nepřijatelné.267 

 Hubert Ripka hovořil v Londýně rovněž s konzervativním poslancem, 

generálem E. L. Spearsem, který uvedl, že: „(…) v Anglii (je) velká jednomyslnost: 

dojde-li přes všechny smírčí snahy přece jen k válce, bude vedena tak, aby 

Německo bylo roztrháno na kusy a aby se nemohlo vzpamatovat na několik 

generací. Roztlučeme jim města, zejména tovární města, rozdrobíme na řadu 

státečků a budeme je udržovat nejbrutálnější rozervaností.“268 

  

Když se v červenci roku 1938 připravovala mise sira W. Runcimana do 

Československa, vkládal do ní Hubert Ripka značné naděje. Věřil, že 

                                                 
266 AÚTGM, f. EB I., k. 242, sign. R 286A/8, Velká Británie, 1938: Rozhovory H. Ripky ve dnech 21.-23. 
června 1938 v Londýně, s. 1. 
267 Tamtéž, Rozhovory H. Ripky v Londýně dne 20. června 1938, s. 2. 
268 Tamtéž, Rozhovory H. Ripky v Londýně ve dnech 23. a 24. června, s. 2. Hubert Ripka hovořil v Londýně 
také s ředitelem mezinárodní infornační služby Labour Party Gilliesem, šéfem tiskové služby Foreign Office 
Leaperem, Lordem Noelem Buxtonem, W. Churchillem. 22. června měl H. Ripka v Chatham House výklad o 
československé minorotní politice. Předsedal R. Seton-Watson, pozváni byli prof. Toynbee, Wilson Harris z 
Economistu, Ralph Murray z BBC a S. Grant-Duff. Po ukončení londýnských rozhovorů odjel Hubert Ripka 
do Paříže. Rozhovory, které zde vedl např. s ministrem G. Mandelem, L. Blumem, A. Légerem, P. 
Comertem, P. P. Reynaudem, vyzněly opět v tom smyslu, aby bylo dosaženo dohody s K. Henleinem. 
Ministr G. Mandel Ripkovi uvedl, že je jedno, co bude ve skutečnosti československým Němcům 
poskytnuto, hlavní je, aby měl svět dojem, že bylo z Československa vytvořeno druhé Švýcarsko, že byla 
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Runcimanova mise přispěje k tomu, aby se světové veřejné mínění podrobně 

informovalo o postavení německé menšiny v Československu a aby se ukázalo, 

na jakém konkrétním základě je možné spravedlivé a uspokojivé řešení 

německého menšinového problému v Československu.269 

 Události se však po Runcimanově příjezdu 3. srpna 1938 do Prahy vyvíjely 

poněkud jinak. I přesto, že se Runciman setkal i s předsedou německé sociální 

demokracie W. Jakschem, byl především pod názorovým vlivem henleinovců. 23. 

srpna 1938 tak přinesl Benešovi návrh na dohodu, který byl v zásadě totožný s 

požadavky Henleina. Návrh se stal základem tzv. třetího plánu. 270 

 Hubert Ripka zprostředkovával E. Benešovi v této době rovněž spojení s 

některými kruhy (říšsko)německé opozice. Dne 21. srpna 1938 zaslal Hubert 

Ripka E. Benešovi zprávu o svém jednání s německým antifašistou Otto 

Strasserem, bratrem Georga Strassera. Otto Strasser, který se vrátil ze Švýcarska 

a Belgie, podal H. Ripkovi v přítomnosti W. Jaksche zprávu o svém důvěrném 

jednání s německým generálem, který byl v té době členem generálního štábu. 

Podle Ripkova záznamu vypověděl (nejmenovaný) generál O. Strasserovi o 

rostoucí nespokojenosti generálního štábu s Hitlerovým režimem a politikou. 

Vysocí důstojníci podle generála vstoupili do styků s některými německými 

průmyslníky, zvláště s představiteli velkého jihoněmeckého průmyslu. Podle H. 

Ripky se jednalo zejména o velkoprůmyslníka Bosche. S nimi se shodli na 

společné akci, jejímž cílem bylo zajetí Hitlera a svržení režimu. O akci měli být 

informováni Francouzi a Britové. Britové byli údajně ochotni poskytnout nové 

německé vládě několikamiliardovou půjčku, která by umožnila hospodářskou 

obnovu Německa a slíbili, že nepřipustí rozkouskování Německa - i kdyby to 

žádali Francouzi.271  

Onen generál dále vypravoval O. Strasserovi, že chtěli akci provést koncem 

července tohoto roku, ale na poradě generálního štábu A. Hitler slíbil, že manévry 

nejsou přípravou k válce a že ani nechystá útok na Československo, protože si je 

jist, že se Československo podrobí. Hitlerův výklad působil prý velmi přesvědčivě 

                                                                                                                                                    
národnostem poskytnuta plná autonomie, přičemž si pražská vláda vyhradila zahraniční a vojenské 
záležitosti. Tamtéž: Rozhovory H. Ripky v Paříži ve dnech 25. až 29. června 1938, s. 7.  
269 LN, roč. ILVI., r. 1938, č. 374, 28. července – ráno: Anglie se zavazuje, s. 3. 
270 Kárník, Z.: c. d., III. díl., s. 552-555. 
271 AÚTGM, f. EB I., k. 202, sign. R 3441c, Německo. Osobní politické zprávy, 1938: Zpráva H. Ripky pro 
E. Beneše, 22. srpna 1938, s. 1.  
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a generální štáb zaváhal v akci proti Hitlerovi, neboť si důstojníci řekli, že Hitler 

může mít i v československém případě stejně pravdu, jako měl v Porýní a v 

Rakousku. Tito důstojníci neměli nic proti tomu, aby bylo Československo 

podrobeno Německu. Obávali se jen války, protože byli přesvědčeni o neodvratné 

porážce Německa. „Znám dobře Strassera a proto nepochybuji, že aspoň jádro 

jeho informací je správné,“272 dodal Ripka. 

K protihitlerovské opozici patřili mezi nejvýše postavenými generály 

náčelník generálního štábu Ludwig Beck, šéf armádní špionáže a protišpionáže 

W. Canaris, dále například H. Schacht.273  

Hitlerovi se však hra na tenkém ledě vyplatila. Svržení se neuskutečnilo a 

další vývoj v Evropě začal nabírat rychlý spád.  

 

 

 

4. 1. Výbor na obranu republiky 
 

Dne 19. září 1938 byl E. Benešovi předán anglo-francouzský plán, který 

požadoval odstoupení pohraničního území s nadpolovičním počtem německého 

obyvatelstva Třetí říši. Odpověď byla očekávána do 21. září, kdy měl britský 

ministerský předseda Chamberlain opět jednat s Hitlerem. 

 Svůj názor na situaci zaslal E. Benešovi 20. září 1938 také Hubert Ripka. 

Podle jeho názoru by kapitulace znamenala mravní a politický rozvrat na celé 

generace. Věřil, že v případě války by byla Francie rychle získána na stranu 

Československa. Radil E. Benešovi, aby neváhal sáhnout i k mimořádným 

opatřením. Podle Ripky byli na prezidentově straně L. Rašín, J. Stránský, P. 

Zenkl, A. Hampl, R. Bechaně, J. Šrámek a další. H. Ripka by dal přednost riziku 

války před potupnou kapitulací.274 

                                                 
272 Tamtéž, s. 2-3. Cit. dle s. 3.  
273 Kárník, Z.: c. d., III. díl., s. 570. 
274 AÚTGM, f. EB II/2, k. 387, sign. 2645: Dopis H. Ripky E. Benešovi, 20. září 1938. Dokument je otištěn 
jako Příloha XV. 
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 Hubert Ripka věřil nejen v to, že v rozhodující okamžik se za 

Československo postaví Francie, ale měl rovněž příznivé důvěrné zprávy od 

britských opozičních politiků, které předával E. Benešovi.275 

 Anglo-francouzský plán byl po jednání vlády a prezidenta odmítnut 20. září 

ve večerních hodinách. Francouzská odpověď na sebe nedala dlouho čekat a již 

druhý den sdělil E. Benešovi francouzský vyslanec de Lacroix, že nepřijetí plánu 

by mělo za následek vypovězení československo-francouzské smlouvy, což by v 

případě vypuknutí války znamenalo, že se Francie k Československu nepřipojí. 

Poté, co Polsko vzneslo požadavky na Těšínsko, Oravu a Spiš, byl anglo-

francouzský plán napodruhé dne 21. září přijat. 

  

Důvěra národa v politickou reprezentaci byla zlomena. Byl ustaven Výbor 

na obranu republiky, jehož předsedou se stal Ladislav Rašín.276 Do Výboru se 

zapojili představitelé různých politických stran, národní socialisté J. Stránský, J. 

David a H. Ripka, lidovec B. Stašek a komunista K. Gottwald. S výborem 

spolupracoval rovněž E. Moravec. Již od rána 22. září se na náměstí před 

pražským parlamentem scházeli lidé, kteří požadovali demisi vlády a vytvoření 

„vlády národní jednoty”, uskutečněna byla generální stávka. 

 Odpoledene 22. září se konalo v německém Godesbergu jednání N. 

Chamberlaina s A. Hitlerem, na němž německý kancléř vyslovil nové požadavky. 

Požadoval větší územní ústupky, než jak bylo domluveno v Berchtesgadenu. 

Francie a V. Británie oznámily do Prahy, že už dále nemohou nést za jednání 

zodpovědnost a že má Československo rozhodnout o příslušných opatřeních. 

Druhý den, 23. září byla v Československu vyhlášena všeobecná mobilizace. 

 V následujících dnech mělo být využito všech propagačních prostředků k 

tomu, aby bylo evropské veřejné mínění získáno definitivně na československou 

                                                 
275 Již dne 9. září 1939 zaslal H. Ripka prezidentovi zprávu od W. Churchilla. Důvěrné spojení zajišťovala 
anglická novinářka S. Grant-Duff, neteř britského lorda admirality a pozdějšího ministra A. Duff-Coopera, 
která v letech 1937-1938 studovala v Československu problematiku německé menšiny a obhajovala 
československou menšinovou a zahraniční politiku v britském tisku. W. Churchill vzkázal po S. Grant-Duff, 
že věří, že britská politika již nebude na Prahu činit další nátlak. Vyzval E. Beneše, aby nebral na britskou 
vládu ohledy při zajišťování nezbytných vojenských opatřeních. Podle W. Churchilla byla britská veřejnost 
silně protinacistická a vyjádřil přesvědčení, že celá Velká Británie bude sjednocena, když bude muset být 
rozhodnuto. AÚTGM, f. EB I., k. 242, sign. R 286A/8, Velká Británie, 1938: Zpráva H. Ripky pro E. 
Beneše, 9. září 1938. Dokunemt je otištěn jako Příloha XIV. 
276 K tomu podrobně Uhlíř, J. B.: Národní demokrat Ladislav Rašín, in: Historický obzor, roč. 9, r. 1998, č. 
11-12, s. 258-256. 
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stranu. Do akce se zapojili také Karel Čapek, který měl odletět do Londýna a 

Hubert Ripka, který měl odletět do Paříže. Jejich vypravení naráželo v kritické 

době na značné problémy. Panovala obava z toho, aby při cestě do Francie nebyl 

Hubert Ripka zadržen v Německu. Dne 26. září bylo proto vypraveno zvláštní 

letadlo Air France, které přistálo až ve Štrasburku. H. Ripka cestoval na cizí pas a 

krycí jméno.277 

 Dne 28. září, tedy v době, kdy se již připravovala mnichovská konference a 

kdy bylo zřejmé, že A. Hitler s útokem na Československo jen zastrašoval, napsal 

H. Ripka E. Benešovi z Paříže: „Když se rozhlásilo, že bude konference v 

Mnichově, nastalo tu veliké ulehčení: nebude válka! Nedovedete si představit míru 

zdejší zbabělosti a strachu z války. V lidu je to podstatně lepší, ale ten 

nerozhoduje. (...) Hrozný morální rozvrat a strašná neznalost faktů. Strašně jsme 

zameškali v propagandě a O. (Osuský – DP) při nejlepší své vůli na všechno 

nestačí.278 

 Podle H. Ripky by se vše změnilo, kdyby Hitler napadl Československo, což 

se však dalo sotva předpokládat. Jediný ministr G. Mandel podle Ripky radil k 

neústupnosti, jedině pak se podle jeho názoru Francie bude muset připojit k 

Československu. „Blum úplně rozeklán, Herriot pasivní”, dodal Ripka.279  

 Mnichovská konference byla zahájena 29. září. B. Mussolini, A. Hitler, É. 

Daladier a N. Chamberlain v noci na 30. září podepsali dohodu, která definitivně 

rozhodla o odstoupení československého pohraničí Německu. Československo 

zůstalo osamoceno a 30. září 1938 kapitulaci přijalo. Ripkova přítomnost ve 

Francii již postrádala smysl, a tak se po pěti dnech v Paříži vrátil zpět do Prahy.   

  

Největší odpůrci kapitulace však neztráceli naději. Ještě 30. září vyslal 

Výbor na obranu republiky delegaci k E. Benešovi, která navrhovala, aby 

pohraniční opevnění nebylo vydáno a aby byla o pomoc požádána Společnost 

národů. 

 Nejradikálnější byli E. Moravec a H. Ripka. Jejich hněv proti Benešovi, 

kterým se cítili být oklamáni, v této době vrcholil. Věděli, že rozhodnutí je nutné 

udělat dříve, než se Němci zmocní pohraničních pevností, které mohly několik dní 

                                                 
277 Drtina, P.: Československo, můj osud. Praha, Melantrich, 1991, sv. I., kniha 1, s. 160. 
278 AÚTGM, f. EB I., k. 252, sign. R 176/11: Ripka Jínovi. V Paříži 28.9.1938, s. 1-2.  

 95



sloužit k zadržení německého nástupu. Byli rozhodnuti jít do krajnosti. Volali po 

vojenském převratu, třeba i proti Benešovi.280 

Dne 2. října 1938 se sešli P. Zenkl, L. Rašín, H. Ripka, J. Patejdl, H. 

Masařík, E. Moravec, L. Prchala, F. Richter, B. Stašek, V. Klíma a Z. Chytil v bytě 

u Petra Zenkla. Jejich cílem bylo donutit k demisi vládu gen. J. Syrového. Již 28. 

září se P. Drtina setkal s L. Rašínem a snažil se ho přesvědčit, že je na mladších 

politicích, kteří sami nenesli takovou odpovědnost jako generace vládnoucí a 

zejména osobně prezident, aby řekli rozhodující slovo o tom, co se bude dělat a 

aby usnadnili E. Benešovi rozhodnutí, které by podle P. Drtiny možná rád udělal, 

ale které však nemohl udělat proto, aby to nevypadalo jako záchrana jeho vlastní 

pozice a vlastní osoby za cenu milionů českých životů.281  

P. Drtina se proto snažil přesvědčit L. Rašína, že otázka, zda kapitulovat či 

se bránit, nesmí být nechána na E. Benešovi. I přesto, že Zenklova skupina se 

stavěla v první řadě proti vládě a nikoli proti prezidentovi, členové vytýkali E. 

Benešovi, že drží stále starou koalici s Hodžou, Beranem, Hamplem, Šrámkem, 

Frankem a že celé jmenování Syrového vlády bylo vlastně jen na oko, jen pro 

upokojení ulice a že dále vládne garnitura starých politických ministrů. V této 

souvislosti vzbudilo u P. Drtiny podezření také chování H. Ripky, který byl s 

Drtinou v předchozích letech v kontaktu při všech politických událostech, ale který 

se v těchto dnech vůbec nepřihlásil. P. Drtina si položil otázku, zda v tom není 

nějaký Ripkův úmysl. Prezident E. Beneš toto podezření u Drtiny jenom zesílil 

poznámkou, kterou učinil v těchto dnech, když padlo Ripkovo jméno. To je také 

takový „radikál“.282 

Jak řekl H. Ripka později P. Drtinovi počítalo se v důsledku mimořádné 

situace také s armádou. P. Drtina však H. Ripkovi namítal, že si musel být vědom 

toho, že přinejmenším nejméně vhodnou osobností k tomu byl gen. L. Prchala. 

Ripka odpověděl, že on sám o Prchalově účasti nevěděl, že ho k Zenklovi přivedl 

E. Moravec, když přijeli od armády z Moravy. Účastníci schůzky u P. Zenkla však 

chtěli spolupracovat s armádou nikoli prostřednictvím gen. L. Prchaly, nýbrž gen. 

L. Krejčího. H. Ripka s F. Richtrem a J. Patejdlem byli proto pověřeni, aby s L. 

                                                                                                                                                    
279 Tamtéž, s. 2. 
280 Křen, J.: Do emigrace. Praha, Naše vojsko, 1963, s. 78. 
281 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (dále AÚSD), f. Hubert Ripka, k. 45: P. Drtina – Tzv. Zenklův 
puč, nedat. (pravděp. pol. července 1939 - DP), s. 1-6. 
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Krejčím promluvili, aby mu navrhli ministerskou listinu a požádali ho, aby jejich 

akci podporoval.283 

 Když někteří navrhovali, aby prezident byl o celé akci informován a byl 

vyžádán také jeho souhlas, vyslovil se H. Ripka proti tomu a dodal, že prezident 

ve svém ústavním postavení by takou akci musel jen odmítnout. Proto nakonec 

došlo z podnětu J. Patejdla jen k tomu, aby E. Moravec informoval prezidenta o 

náladě armády. H. Ripka s J. Patejdlem a F. Richtrem pak byli 3. října 1938 ráno u 

gen. L. Krejčího. L. Krejčí od nich přijal návrh nové vlády, ale H. Ripka neměl z 

jeho jednání nejlepší dojem. L. Krejčí podle Ripky odmítal spolupráci s vedoucími 

koaličními politiky. Právě H. Ripka přesvědčoval ve schůzi u P. Zenkla o tom, že je 

nutno v zájmu udržení vnitřního klidu, aby vůdcové koaličních stran byli členy 

vlády a proto ve svém návrhu doporučoval jakési řešení po vzoru francouzských 

vlád z poslední doby s rezortními a státními ministry, jimiž měli být právě 

předsedové největších koaličních stran.284 

Plán na vojenský převrat se nakonec neuskutečnil. V prvních říjnových 

dnech roku 1938 bylo již příliš pozdě. Nebylo možné opřít se o podporu masového 

hnutí, chyběla podpora komunistů, ze sociálních demokratů stál za skupinou jen 

Jaromír Nečas. Mezinárodní situace byla od 23. září 1938 značně odlišná a pro 

Československo nevýhodná. Proti Československu nestálo jen Německo, nýbrž 

všechny čtyři mnichovské velmoci. Důsledky této změny Zenklova skupina zřejmě 

nedocenila. Navíc od 1. října 1938 již Československo začalo plnit mnichovskou 

dohodu. I přesto, že první pásmo nezasáhlo ještě podstatně do strategické situace 

československé armády, byl stav ještě zhoršen chováním Polska a jeho ultimátem 

ze dne 1. října 1938.  

 

  Hubert Ripka byl za mnichovské krize rozhodným odpůrcem 

kapitulace. Dostal se do přímého názorového střetu s E. Benešem, jehož 

zahraničněpolitickou linii až do této doby zastával a v jejímž duchu jako novinář 

také informoval veřejnost. Převládly emoce, vášně a hněv. Porážka bez boje 

znamenala pro H. Ripku zničení všech morálních sil v národě a morální i politický 

                                                                                                                                                    
282 Tamtéž, s. 6-10. 
283 Tamtéž, s. 13-14. 
284 Tamtéž, s. 14-15. 
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rozvrat, který přetrvá po generace. Čest národa měla dostat přednost před všemi 

politickými, vojenskými i hospodářskými důsledky.  

 Až do konce svého života byl Hubert Ripka přesvědčen, že kdyby válka 

vypukla v roce 1938, byl by se Sovětský svaz postavil po bok západních velmocí, 

takže by Německo muselo od začátku války bojovat na dvou frontách. Při 

vojenské síle Československa a ostatních středoevropských států, které by se 

podle H. Ripky přidaly ke koalici západních velmocí a Sovětského svazu, by 

Německo podle Ripkova názoru možná ustoupilo, ale i kdyby válka začala, měla 

by krátké trvání. Hubert Ripka byl přesvědčen, že Československo bylo schopno 

zadržet po několik týdnů německý útok, a doufal, že se mezitím ve Francii a Velké 

Británii pozvedne veřejné mínění proti politice usmiřování a že donutí pařížskou a 

londýnskou vládu jít Československu na pomoc. Za všech okolností považoval H. 

Ripka za lepší bitvu prohrát než kapitulovat.285 

 H. Ripka vkládal své naděje do zpráv W. Churchilla, které mu pro E. 

Beneše zasílala S. Grant-Duff. W. Churchill však jako opoziční politik neměl 

mocenský nástroj, kterým by mohl ve vrcholící krizi urychleně změnit politiku 

britské vlády.  

  

Pokračovat v novinářské kariéře bylo po Mnichově pro H. Ripku 

nemyslitelné. Dne 7. října 1938 zaslal dopis E. Benešovi, který před dvěma dny 

abdikoval. Informoval Beneše o svém rozhodnutí odejít do emigrace. „Dovoluji si 

Vám sdělit, že je mně samozřejmé, že se na delší dobu nebudu moci účastnit 

veřejného našeho života. Musím do ústraní, abych nepřekážel nezbytnému dílu 

zachraňovat co se ještě dá v této situaci. Ale nemohu se účastnit politiky, která se 

nyní samozřejmě bude muset u nás dělat. Musím-li se podrobit, nedovedu a nikdy 

nebudu umět konjunkturálně se přizpůsobovat politice a orientaci, která je proti 

mému přesvědčení. Odjedu proto pryč a budu se v ústraní novým studiem 

připravovat pro novou práci v budoucnosti.”286 

                                                 
285 Ripka, H.: Únorová tragédie. Brno, Atlantis, 1995, s. 32-33.  
286 AÚTGM, f. EB II/2, k. 387, inv. č. 2645: Dopis E. Benešovi ze dne 7. října 1938, s. 1. Dokument je 
otištěn jako Příloha XVI.  
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 I přesto, že H. Ripka v posledních týdnech s E. Benešem nesouhlasil, ujistil 

ho před svým odjezdem o osobní oddanosti a nabídl Benešovi k dispozici své 

služby.287 

 Hubert Ripka se 8. října 1938 rozloučil u Drábků v bytě ještě se svým 

přítelem a spolupracovníkem Prokopem Drtinou.288  Podle P. Drtiny chtěl H. Ripka 

jeho prostřednictvím ze své strany odstranit rozladění, které od mnichovské krize 

zůstávalo mezi ním a E. Benešem. H. Ripka P. Drtinovi vykládal úsilí a cíle, které 

sledoval v napjatých dnech mnichovské krize. Připomněl, že již od rakouského 

anšlusu se svými politickými přáteli naléhali na prezidenta, aby odvolal Hodžovu 

vládu, kolem 21. května 1938 naléhal na to, aby prezident upustil od tradičního 

koaličního systému vládnutí, aby se opřel o armádu a snažili se ho přesvědčit, že 

bude mít za sebou podporu nejširších lidových vrstev, od komunistů až po velkou 

část zemědělců. Všechny tyto snahy však podle H. Ripky narážely na Benešův 

nesouhlas. To, co H. Ripka dělal po svém návratu z Francie po 30. září 1938, bylo 

jen důsledným a logickým pokračováním jeho chápání politické situace a potřeby 

nápravy.289 

Hubert Ripka žádal P. Drtinu, aby E. Benešovi vyřídil, že by podle jeho 

mínění měl rovněž odjet do emigrace. Spolu s J. Drábkem a P. Drtinou se Ripka 

dohodl na tom, že zůstanou v písemném kontaktu a že budou nadále pracovat 

proti nacistickým vlivům. Pro korespondenci si smluvili pro H. Ripku krycí jméno 

Charpentier (Tesař).290 

 Dne 10. října 1938 odjel Hubert Ripka nejdříve do Francie a pak do V. 

Británie, kde měl na nějaký čas zajištěno pohostinství u přátel. Hubert Ripka se 

tak stal prvním reprezentantem nové československé politické emigrace.  

 

 

 

 

 

                                                 
287 Tamtéž, s. 2.  
288 Prokop Drtina nastoupil 10. října 1938 opět sekretářskou službu u E. Beneše v Sezimově Ústí. 
289 AÚSD, f. Hubert Ripka, k. 45: P. Drtina – Tzv. Zenklův puč, s. 12-13. 
290 Drtina, P.: c. d., sv. I., kniha 1, s. 253-254. Také J. Drábek ve svých pamětech potvrdil, že H. Ripka je 8. 
října 1938 žádal, aby přiměli E. Beneše k odjezdu do zahraničí. Srov.: Drábek, J.: Z časů dobrých i zlých. 
Praha, Naše vojsko, 1992, s. 33.  
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5. Ripka a formování exilu. Počátky emigrace 
 

„Osuský chce hrát prim ve Francii, což by ještě bylo za dané situace 

přijatelné, ale vůbec v celé naší zahraniční akci. Byl by nejraději, kdyby se 

podařilo, abyste byl Vy nějak z vedení akce vyřazen, nebo alespoň abyste 

byl odstaven na vedlejší kolej.“291 

 

5. 1. Reflexe mnichovských událostí 
 
 Záhy po svém příjezdu do Anglie začal Hubert Ripka pracovat na knize, 

která měla zmapovat mezinárodní politiku týkající se Československa v době od 

Hitlerova norimberského projevu dne 12. září 1938. Prozatímní zázemí pro dlouhé 

hodiny strávené za psacím stolem s nezbytnou cigaretou a černou kávou, která 

udržovala Ripkovu pozornost do pozdních nočních hodin, získal v Chelsea, 

v rodinném domě Sheily Grant-Duff, se kterou se znal již z předmnichovského 

období. Práce na rukopisu se protáhla až do počátku února 1939. Dne 5. února 

1939 napsal H. Ripka dopis své ženě, která se v Praze právě zotavovala ze 

zápalu plic, že dopoledne dopsal poslední větu své knihy, na níž v posledních 

dnech pracoval dvanáct až šestnáct hodin denně. Ještě zbývalo zajistit překlad, 

postarat se o doplňky a závěrečné korektury.292 Podle H. Ripky bylo jasné, že 

Noémi a oba synové nebudou moci zůstat v Praze dlouho po vydání knihy.293 

S pomocí S. Grant-Duff se podařilo více než pěti set stránkový podrobný rozbor 

mnichovských událostí Munich: Befere and After294 publikovat až po březnové 

okupaci, takže Ripka mohl v knize reagovat rovněž na zánik tzv. druhé republiky. 

 Základní tezí Ripkovy knihy se stala myšlenka, že rozbitím nezávislého 

Československa nebylo zabráněno evropské katastrofě, naopak, byl to podle H. 

                                                 
291 Z dopisu H. Ripky, který zaslal z Londýna E. Benešovi do Spojených států dne 19. dubna 1939. AÚTGM, 
f. EB II/2, k. 387, sign. 2645. 
292 NA, f. Hubert Ripka, k . 45, 1-1-256-2a: Dopis H. Ripky Noémi Ripkové ze dne 5. února 1939.  
293 Tamtéž, k. 45, 1-1-256-2a: Dopis H. Ripky Noémi Ripkové ze dne 6. února 1939. H. Ripka vyslovil 
přesvědčení, že v příští Evropě bude Sovětský svaz prostřednictvím sjednocené Ukrajiny přímým sousedem 
Československa. Dalo se očekávat, že publikace Ripkovy knihy by mohla mít pro jeho rodinu doma 
negativní důsledky.  
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Ripky další krok směrem k válečnému konfliktu mezi demokratickými zeměmi a 

„dymanickými“ mocnostmi – fašistickou Itálií a nacistickým Německem.295 Hubert 

Ripka upozornil na to, že likvidací Československa byl ztracen významný 

strategický bod na ose Praha – Ankara, čímž byla definitivně otevřena cesta 

Německu do podunajské oblasti a na Balkán. Zároveň tím bylo přerušeno spojení 

Paříž – Praha – Moskva, tedy spojení mezi Východem a Západem, které 

umožňovalo čelit německé agresi. V neposlední řadě byl zánikem Československa 

ztracen vojenský potenciál, který mohl být použit ve prospěch demokratických 

zemí.296 

 Ripkova kniha byla ostře zahrocena proti politice Velké Británie a zejména 

Francie za mnichovské krize. H. Ripka neváhal jasně poukázat na to, koho 

považoval za viníka. Podle Ripkova názoru kapitulovalo Československo v září 

1938 ani ne tak pod tlakem Třetí říše, ale především pod tlakem Francie a Velké 

Británie. Neuposlechnutí by znamenalo mezinárodní izolaci a zodpovědnost za 

případné vypuknutí války.297  

 Za osudové označil H. Ripka britské a francouzské nepochopení 

sudetoněmeckého problému. Bylo chybou Britů a Francouzů, že předpokládali, že 

vyřešení problému československých Němců na základě autonomie Hitlera 

uspokojí. H. Ripka znovu zopakoval, že Berlínu nešlo o československé Němce, 

ale o eliminaci Československa, které bránilo německé expanzi do střední Evropy. 

Sudetoněmecké straně pak nešlo o autonomii, ale naopak o to, aby tzv. 

sudetoněmecký problém nebyl řešen v rámci republiky. Ripka byl přesvědčen, že 

spojení s Říší nebylo přáním většiny československých Němců, která se byla 

podle jeho mínění ochotna na základě tzv. čtvrtého plánu dohodnout bez toho, aby 

byla porušena integrita státu. H. Ripka předpokládal, že dříve nebo později by 

                                                                                                                                                    
294 Ripka, H.: Munich: Before and After. Londýn, Gollanz, 1939. Z rukopisu, jehož ucelená verze se 
nedochovala, přeložila do angličtiny I. Šindelková a E. P. Young.  
295 Ripka zasadil obsazení pohraničí na podzim 1938 a okupaci z 15. března 1939 do řady událostí od 
mandžuské krize v r. 1931, přes obsazení Habeše Itálií, znovuobsazení Porýní Německem, občanskou válku 
ve Španělsku, které podle Ripky neodvratně směřovaly k závěrečnému válečnému střetnutí. Cílem bylo 
znovu upozornit širokou veřejnost na to, že otázka Československa nebyla izolovaným problémem, ale 
součástí jednoho a téhož problému – tj. uznávání či odmítání zásad kolektivní bezpečnosti, práva všech 
národů na rovnost, nezávislost a svobodu a řešení konfliktů mírovou cestou.  
296 Ripka, H.: Munich: Before …, c. d., s. 11-13. Ripka upozornil na ztrátu československého pohraničního 
pevnostního systému, který byl jediným vojenským valem až k hranici Sovětského svazu. Ztracena byla 
rovněž možnost dosáhnout letecky během několika minut Berlína, Vídně, Vratislavi a Drážďan, důležitých 
center východní části Třetí říše. Tamtéž, s. 301.  
297 Tamtéž, s. 14. 
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v Sudetoněmecké straně, ve které byla řada různých skupin, které byly podle jeho 

názoru drženy jen vnější silou, došlo k dezintegraci a vnitřnímu konfliktu. 

Chamberlainova cesta do Berchtesgadenu dne 15. září 1938 byla v této 

souvislosti podle H. Ripky nevhodným gestem, kterým západní velmoci jen 

povzbudily A. Hitlera k odporu a které si Hitler vyložil jako jejich slabost, což ho 

vedlo k ještě větší neústupnosti.298 

 Nutno dodat, že Ripkův odhad o tom, že jedna třetina tzv. sudetských 

Němců měla v době mnichovské krize antinacistické smýšlení a že značná část 

zbývajících se k nacismu hlásila jen z formálních důvodů, byl značně nadnesený.  

 Největší kritika se však snesla na Francii, a to v souvislosti s londýnskou 

konferencí a anglo-francouzským plánem, který byl předán Benešovi dne 19. září 

1938. Pro Ripku bylo rozhodnutí londýnské konference něčím, co se nedalo 

žádným způsobem ospravedlnit. H. Ripka v knize vyjádřil bez zastírání názor, že 

největší odpovědnost nese Francie s odůvodněním, že Velká Británie nebyla 

k Československu vázána spojeneckou smlouvou a podunajská oblast byla pro její 

zahraniční politiku záležitostí až druhořadého zájmu. Naopak pro francouzskou 

politiku bylo podle H. Ripky ve vlastním zájmu udržet nezávislost svého přímého 

spojence. Postup Francie byl tak podle Ripky příčinou zhroucení celého 

spojeneckého systému. Nedala se očekávat pomoc od Velké Británie, ani od 

Sovětského svazu, který byl vázán na Francii299, v případě neutrality Francie a 

Velké Británie se nadalo počítat ani s pomocí Rumunska a Jugoslávie.300 

 V dalším vývoji – zejména po určité změně mezinárodněpolitické situace, 

která nastala po Chamberlainově cestě do Godesbergu dne 22. září 1938, kdy 

Západ odmítl nadále brát zodpovědnost za stále se stupňující Hitlerovy požadavky 

a kdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace  - měli podle H. Ripky klíčovou roli 

francouzští defétisté v čele s P. É. Flandinem. Flandin podle H. Ripky 

přesvědčoval francouzskou veřejnost, že Francie nebude schopna nést tíhu 

pozemních operací bez všeobecné mobilizace ve Velké Británii. Podle Flandina by 

                                                 
298 Tamtéž, s. 17-33. 
299 H. Ripka v knize zdůraznil své přesvědčení, že SSSR byl za mnichovské krize ochoten plně dostát svým 
smluvním závazkům. Srov.: Tamtéž, s. 338. 
300 Tamtéž, s. 59-61, 82.  
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na obranu Francie byl potřeba přinejmenším stejný počet britských vojáků jako 

v letech 1914-1918, ovšem mnohem rychleji.301 

 H. Ripka naznačoval, že místo toho, aby se Francie a Velká Británie 

vzájemně podporovaly, jeden druhého spíše odrazoval a poukazoval na možné 

obtíže. Cesta k Mnichovu tím byla otevřena.  

 Anexe důležitých pohraničních oblastí podle Ripkova výkladu znamenala, 

že Československo nebylo nadále schopno nezávislého vojenského ani 

ekonomického života, a stalo se fakticky vazalem Německa. Definitivním zničením 

Československa březnovou okupací roku 1939 pak byla definitivně porušena 

rovnováha sil mezi evropskými národy. Cesta ke svobodné Evropě pak nebyla 

podle H. Ripky možná bez svobodného Československa. Proto obnova 

nezávislého Československa měla do budoucnosti být v zájmu všech evropských 

národů, které si přejí žít ve svobodě a míru.302 

 Ripkova kniha Munich: Before and After se stala prvním podrobným 

výkladem mnichovských událostí. Malý časový odstup od popisovaného období 

byl příčinou některých výhod i nevýhod. Ripkovi nelze upřít, že se mu jako 

školenému historikovi podařilo projít všechny tehdy dostupné prameny, v knize se 

objevily citace z několika desítek nejdůležitějších dokumentů, které měly zásadní 

význam pro vývoj Evropy od podzimu 1938 do jara 1939. Obratnost zkušeného 

publicisty dodala knize na čtivosti a přehlednosti výkladu. Na druhé straně je 

patrné, že především v částech, které shrnují československou zahraniční politiku, 

má kniha značně apologetický ráz, ukazuje, že československá zahraniční politika 

byla tou nejsprávnější a jedinou možnou volbou.303 

 Zvláštní pozornost věnoval H. Ripka v úvodní části své knihy německé 

menšině v Československu, v závěru se pak vyslovil k možnému budoucímu 

uspořádání Evropy. H. Ripka předpokládal, že po likvidaci nacismu by bylo možné 

vytvořit evropskou federaci, která by stála na základech ekonomické a sociální 

spravedlnosti, zásadách svobody a nezadatelných práv jednotlivce. Evropská 

federace však neměla znamenat potlačení národní individuality; mělo se jednat o 

                                                 
301 Tamtéž, s. 185-186. 
302 Tamtéž, s. 395. 
303 Srov.: Tamtéž, zejm. s. 411-442. 
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dobrovolnou spolupráci svobodných národů.304 Konkrétní Ripkovy představy o 

uspořádání Evropy se vyvíjely pod vlivem zahraničněpolitické situace zejména po 

vypuknutí druhé světové války, o čemž bude ještě pojednáno. 

 Na rozdíl od E. Beneše, který odmítl po odletu do exilu v říjnu 1938 

finančně výhodné sepsání pamětí o Mnichově s odůvodněním, aby nebyla 

Hitlerovi dána žádná záminka k tvrdšímu postupu proti pomnichovské republice, 

stala se Ripkova publikace až do konce druhé světové války jediným podrobným 

rozborem mnichovských událostí.  H. Ripka byl v této souvislosti v odlišné situaci 

než E. Beneš a mohl si dovolit ostřejší slova rovněž vůči Francii a V. Británii. 

Vyslovil tak to, co bylo příčinou Benešova „mnichovského komplexu“ a co Beneš 

nemohl vyjádřit s ohledem na politické a diplomatické okolnosti. Benešovy 

sympatie si H. Ripka získal také tím, že kategoricky odmítl tendence 

druhorepublikové inteligence svalit zodpovědnost za Mnichov právě na E. Beneše. 

 Kritický názor na publikování knihy Munich: Before and After zastával 

především československý vyslanec v Paříži Š. Osuský, který poukázal na to, že 

vydání vyvolalo ve francouzských kruzích značnou nelibost.305 

  

V Londýně se H. Ripka nevěnoval pouze práci na své knize. Ještě předtím 

než se jeho aktivity přesunuly na jaře 1939 do Paříže, navázal v Anglii řadu 

kontaktů, které byly důležité pro další vývoj československé zahraniční akce; 

pomáhal československým občanům, kteří se snažili dostat z Česko-Slovenska. 

Někteří z nich se pak stali Ripkovými informátory o poměrech doma či později o 

poměrech v zemích, do kterých se uchýlili. Ripka si tímto způsobem rozšířil svoji 

informační síť například o skandinávské země.306 

                                                 
304 Tamtéž, s. 476-482. Až v roce 1940 vyšla studie E. Beneše Demokracy Today and Tomorrow, ve které E. 
Beneš politicky a ideologicky zdůvodnil boj demokracie proti totalitním režimům. Vyslovil se pro 
demokracii, která se však měla poučit z chyb meziválečného období. E. Beneš se vyslovil pro reformovanou 
Společnost národů, ve prospěch které by se jednotlivé státy vzdaly části své suverenity.  
305 Kuklík, J., Němeček, J.: Proti Benešovi! Praha, Karolinum, 2004, s. 24. 
306 Zde se Ripkovým informátorem stal R. Jakobson, československý státní příslušník ruské národnosti, který 
se po okupaci dostal do Dánska a odtud později do Norska. Ve skandinávských státech vybudoval R. 
Jakobson zpravodajskou informační síť, kterou tvořili D. Benau, P. Frankel a W. Traub, kteří pak později 
zasílali H. Ripkovi materiály pro jeho informační a propagační činnost. Srov.: Archiv Ministerstva vnitra ČR 
(AMV), 305-739-3, s. 81 a NA, f. Hubert Ripka, k. 1, 1-1-3: D. Benau.  
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Když 10. listopadu 1938 přijel do Londýna Jaroslav Drábek, aby navázal 

kurýrní spojení mezi formujícím se domácím odbojem a E. Benešem, byl to Hubert 

Ripka, který jako první přišel za J. Drábkem do hotelu.307 

O dva dny později, 12. listopadu 1938, navštívil Hubert Ripka poprvé E. 

Beneše v jeho vile v Putney, kam se E. Beneš přestěhoval po svém odletu z Prahy 

dne 22. října 1938. Na Benešovi byly podle Ripky patrny stopy velké únavy. Svou 

politiku však pokládal za správnou. Mnichov podle Benešových slov s definitivní 

platností rozhodl o tom, že válka je neodvratná. Beneš s Ripkou pohovořili rovněž 

o tom, co a jak budou dělat v budoucnosti.308 

E. Beneš řekl Ripkovi, že neví, kdy válka vypukne, ale že první, kdo bude 

na řadě, bude Polsko. Podle Ripky připouštěl E. Beneš možnost lokálních válek, 

ale věřil, že A. Hitler půjde nakonec jak na Západ, tak na Sovětský svaz a že do 

války budou strženy také Spojené státy. E. Beneš řekl Ripkovi, že válka přinutí 

demokratické země dělat politiku, o kterou Československo usilovalo celých 

dvacet let. Neodvratným důsledkem války pak budou velké revoluční politické, 

sociální i hospodářské změny, které budou dokončením toho, co bylo zahájeno 

první světovou válkou.309 

V písemném styku s E. Benešem zůstal H. Ripka i po Benešově odjezdu 

z Londýna do Spojených států, kde přijal místo hostujícího profesora na 

Chicagské univerzitě. Již 1. února 1939 zaslal E. Beneš Ripkovi dopis, ve kterém 

ho žádal, aby mu do Chicaga zasílal pravidelné zprávy o politické situaci v Anglii a 

ve Francii. E. Beneš měl také v úmyslu posílat H. Ripkovi zprávy, které by pak 

předával do Prahy, kde měly být ve vhodném případě zveřejňovány v novinách.310 

 Pracovní vytížení E. Benešovi neumožnilo, aby Ripkovi odpovídal na 

dopisy, které mu až do březnové okupace roku 1939 průběžně zasílal. H. Ripka 

informoval E. Beneše o svých londýnských rozhovorech s Francouzi P. Cotem a 

gen. Faucherem, kteří se velmi ostře vyslovili proti Daladierově a Bonnetově 

politice. Gen. Faucher vzkázal po Ripkovi, že se dává plně k dispozici a že mu 

bude ctí, bude-li moci s E. Benešem co nejintenzivněji spolupracovat.311  

                                                 
307 Drábek, J.: Z časů dobrých i zlých, c. d., s. 35.  
308 Beneš, E.: Šest let exilu a druhé světové války. Praha, Družstevní práce, 1946, s. 9. Z předmluvy H. 
Ripky. 
309 Čechoslovák, roč. VI., r. 1944, č. 21, 26. května: Souvislost Benešova díla, s. 3.  
310 NA, f. Hubert Ripka, k. 83, 1-1-258-4a: Dopis E. Beneše H. Ripkovi ze dne 1. února 1939. 
311 Tamtéž, k. 83, 1-1-258-5a: Dopis H. Ripky E. Benešovi ze dne 28. února 1939. 
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Dne 6. března 1939 se H. Ripka setkal se sovětským velvyslancem ve 

Velké Británii I. M. Majským. První schůzka měla spíše formální charakter. Majský 

se zajímal o poměry v pomnichovské republice a především o průběh a časové 

rozvržení výstavby západo-východní dálnice, která měla být podle Majského 

jakýmsi indikátorem Hitlerových ukrajinských plánů. Ripka Majskému slíbil, že mu 

zjistí přesnou informaci.312 

H. Ripka se stal Benešovým informátorem o politické situaci v Evropě; 

kromě zpráv o rozohovorech ho informoval rovněž o situaci v Německu i 

v pomnichovské republice. Prostřednictvím S. Grant-Duff podával Ripka informace 

také anglickému tisku.  

 Bezprostředně po německé okupaci ze dne 15. března 1939 předal H. 

Ripka na Foreign Office seznam se jmény ohrožených politiků, diplomatů a 

novinářů, jimž měla být při případné snaze o útěk poskytnuta britským 

vyslanectvím v Praze pomoc. Jednalo se především o osoby, se kterými se dalo 

počítat pro další spolupráci pro Benešem vedenou zahraniční akci.313 

 Víza měla být zprostředkována rovněž přes jugoslávské, rumunské a 

bulharské vyslanectví v Praze. Na seznamu ohrožených, byli A. Pešl, P. Drtina, J. 

Jína, J. Papoušek, L. Rašín, V. Klíma, L. Sychrava, J. Fischer, V. Patzak, J. 

Stránský, I. Dérer, P. Zenkl, F. Richter, W. Jaksch, dále někteří komunističní 

představileté – I. Sekanina, V. Clementis, B. Vrbenský, někteří vojenští 

představitelé – gen. A. Eliáš, gen. S. Ingr, gen. Fiala, pplk. Moravec, pplk. 

Kopačka, pplk. Růžek, pplk. Houška, představitelé kulturního života – V. Nezval, 

H. Haas, novinář F. Peroutka a další.314 Větší organizovaná akce se však 

neuskutečnila, takže se do exilu dostala jen část jmenovaných, zatímco řada 

dalších se zapojila do domácích ilegálních organizací. 

                                                 
312 Tamtéž, k. 83, 1-1-258-5a. Výňatek z dopisu H. Ripky E. Benešovi o rozhovoru s I. M. Majským – srov.: 
Němeček, J. a kol.: Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945. Praha, SÚA, 
1998, díl I., dok. 1. Dokument otištěn jako Příloha XVII. 
313 Brandes, D.: Exil v Londýně 1939-1943. Praha, Karolinum, 2003, s. 461. 
314 Kompletní seznam srov.: Otáhlová, L., Červinková, M.: Dokumenty z historie československé politiky 
1939-1943. Praha, Academia, 1966, díl I, pozn. 2 k dok. č. 1 na s. 17. Seznam byl zaslán do Istanbulu J. 
Smutnému, který přislíbil učinit příslušná opatření u jugoslávské, rumunské a bulharské vlády v tom smyslu, 
aby jejich vyslanci v Praze dali zmiňovaným osobám víza a byli jim nápomocni. Dne 31. března 1939 pak J. 
Smutný ještě před svým odjezdem do Paříže zaslal dopis vyslanci J. Lípovi do Bělehradu, k němuž přiložil 
seznam osob a požádal J. Lípu, aby se pokusil u jugoslávské vlády zajistit udělení víz ke vstupu do 
Jugoslávie alespoň některým z nich. 
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 Dne 20. března 1939 sděloval H. Ripka Benešovi do Ameriky své postřehy 

v souvislosti s německou okupací pomnichovské republiky. Podle Ripkových zpráv 

byli v britské vládě informováni, že Německo chystá vážnou akci proti republice, 

všechny alarmující zprávy se však utajovaly. Lidé blízcí N. Chamberlainovi podle 

Ripky řekli, že nemělo smysl alarmovat veřejnost, protože by se žádala britská 

intervence v Berlíně, která by měla význam jen v případě, že by se Německu 

pohrozilo válkou. V dopise H. Ripka E. Beneše informoval o průběhu německé 

vojenské intervence a jejím plánování, tak, jak mu ji vylíčili vojáci z Moravcovy 

skupiny. H. Ripka také E. Benešovi psal, že chce do konce týdne odletět do 

Paříže. Měl v úmyslu starat se o československé uprchlíky, kteří by podle jeho 

názoru mohli být užiteční pro akci v cizině. H. Ripka dodával, že má v plánu 

navázat styk s československými koloniemi v Anglii a Francii a pracovat na jejich 

politickém usměrňování, být v informativním styku s anglickými a francouzskými 

politiky a novináři. V Paříži hodlal H. Ripka vytvořit malou propagační centrálu, v 

níž by se shromažďovaly informace o tom, co se děje v protektorátu, popřípadě ve 

střední Evropě a z nichž by se podle jejich povahy a významu podávaly informace 

politikům a diplomatům, vojákům a novinářům. V Paříži počítal v tomto ohledu H. 

Ripka se spoluprací s I. Ducháčkem, G. Wintrem, E. Strimplovou a Steigerhofem. 

„Prosím, pane presidente, abyste mne pokud možno nejdříve dal příslušné 

instrukce, co byste si přál, abych dělal a v jakém směru nebo abyste mne podle 

toho, co jsem Vám v tomto dopise napsal vzkázal, co by se mělo dělat jinak.“315 

 E. Beneš odpověděl již následujícího dne. E. Beneš píše, že nečekal pád 

Mnichova tak rychle. Upozornil na to, že je nyní potřeba připravit celý plán. 

Zdůraznil tři nejdůležitější úkoly: 1. Organizaci krajanských kolonií v každém státě 

(USA, V. Británii a jejích dominiích, Francii, Belgii, Švýcarsku a v jižní Americe), 

které se mají dát k dispozici centrální politické organizaci. 2. Vytvoření centrálního 

politického orgánu, odděleného od kolonií, z něhož by se později mohla vyvinout 

vláda nebo něco obdobného. Centrální politický orgán měli podle E. Beneše tvořit 

političtí emigranti. 3. Úředníci zbylých konzulátů a vyslanectví měli podle E. 

Beneše zůstat jako symbol republiky dál v úřadech. Politická linie měla být z 

ideového hlediska: Československá republika první (podtrž. v originále). Mělo být 

                                                 
315 NA, f. Hubert Ripka, k. 83, 1-1-358-5a: Dopis H. Ripky E. Benešovi ze dne 20. března 1939. Cit. dle s. 
21. E. Beneše o situaci v Evropě informoval též např. J. Opočenský.  

 107



zabráněno sporům o to, zda se bude používat termín Čechoslováci nebo Čecho-

Slováci, což se mělo definitivně rozhodnout až ve svobodné vlasti. Ripka měl 

podle Benešových instrukcí i nadále zůstat ve styku se všemi oficiálními i 

neoficiálními britskými politickými představiteli. E. Beneš žádal také informace o 

plánech, názorech a situaci Š. Osuského.316 

 

  

 

5. 2. Počátky Ripkovy informační a propagační činnosti v Paříži 

 
 Dne 27. dubna 1939 odjel Hubert Ripka z Londýna natrvalo do Paříže.317 

Jeho znalosti francouzských poměrů umožňovaly, aby pracoval spíše ve Francii 

než kdekoli jinde. V následujícím období, ve kterém H. Ripka působil v Paříži, 

často odjížděl na několikadenní cesty do Londýna, aby se informoval o aktuálním 

stavu československé zahraniční akce na britských ostrovech.  Pro snadnější 

pohyb mezi Paříží a Londýnem využíval H. Ripka novinářskou legitimaci 

českoamerických novin, kterou mu na Ripkovo přání zaslal ze Spojených států 

Bohuš Beneš. H. Ripka tak měl z formálního hlediska věcný důvod pro pohyb mezi 

Francií a Velkou Británií. Situace byla pro H. Ripku v Paříži mnohem obtížnější 

než v Londýně. Narážel především na silnou pozici vyslance Š. Osuského, který 

se hodlal postavit do čela celé československé akce a disponoval finančními 

prostředky vyslanectví. Výhodou Š. Osuského byl pravidelný úřední styk 

s francouzskými vládními místy, který vyplýval z jeho postavení vyslance. 

Hubert Ripka začal v Paříži spolupracovat zejména s bývalým 

československým konzulem v Istanbulu Jaromírem Smutným318 a s bývalým 

                                                 
316 Tamtéž, k. 83, 1-1-258-4a: Dopis E. Beneše H. Ripkovi ze dne 21. března 1939, s. 1-5. Srov.: Němeček, 
J., Kuklík, J., Nováčková, H., Šťovíček, I.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé 
prozatímní vlády 1939-1940. Praha, Karolinum, 2002, dok. 8. H. Ripka přijal dopis dne 31. března 1939. E. 
Beneš vyzval H. Ripku, aby se také pokusil o spojení se skupinou plk. F. Moravce, která přiletěla na letiště 
Croydon u Londýna dne 14. března 1939, krátce před okupací českých zemí, srov. pozn. 7 k dok. 8, s. 64. O 
příletu do V. Británie píše F. Moravec ve svých pamětech: Moravec, F.: Špion, jemuž nevěřili. Praha, 
Rozmluvy, 1990, s. 217-225. Obdobnou instrukci o organizaci a programu československé zahraniční akce 
poslal E. Beneš dne 22. března 1939 také chargé d´affaires ve Velké Británii K. Lisickému pod názvem 
„Nástin všeobecných směrnic pro politickou akci v zahraničí”, srov. Němeček, J. a kol. Od rozpadu …, c. d., 
2002, pozn. 8 k dok. 8, s. 64. 
317 Již před 27. dubnem 1939 byl H. Ripka několikrát na kratší dobu v Paříži, např. v prosinci 1938 a v 
březnu 1939. 
318 Po návratu E. Beneše ze Spojených států v červenci 1939 se J. Smutný odebral do Londýna. 
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československým vyslancem v Sovětském svazu Zdeňkem Fierlingerem.319 H. 

Ripka se s nimi dohodl, že vytvoří v Paříži malé pracovní bureau. Na financování 

se významně podílel ze Spojených států E. Beneš. Již 2. května 1939 H. Ripka 

žádal E. Beneše o finanční podporu. Od J. Masaryka dostal H. Ripka 150 liber, 

z nichž téměř 100 utratil ješte v Londýně, takže do Paříže přijel s 50-ti librami. 

Žádaných finančních prostředků chtěl H. Ripka využít pro existenční zajištění 

spolupracovníků v zřizované kanceláři, aby se nemuseli obracet na vyslance Š. 

Osuského. Další prostředky byly potřeba na cestovné, telefon atd. H. Ripka doufal, 

že se mu během několika týdnů podaří sehnat další prostředky, ale pro začátek 

žádal E. Beneše o zaslání 1.000 dolarů.320 

E. Beneš finanční prostředky zaslal do Paříže J. Smutnému. H. Ripkovi se 

podařilo získat menší obnos rovněž od A. Basche.321 Organizovanější tiskovou a 

propagační akci zahájil H. Ripka tím, že dne 23. května 1939 ustavil v 10, rue des 

Beaux-Arts malou, formálně zcela neoficiální tiskovou a propagační kancelář. V 

této činnosti mu kromě J. Smutného pomáhali J. Masaryk a plk. F. Moravec, s 

nimiž H. Ripka udržoval pravidelný styk zájezdy do Londýna. Hlavním 

spolupracovníkem se Ripkovi v Paříži stal talentovaný žurnalista, bývalý 

dopisovatel Lidových novin Ivo Ducháček. Dalšími spolupracovníky v Ripkově 

kanceláři byli G. Winter, E. Strimplová a T. Leierová. Po vypuknutí války se připojili 

Ripkův prvorepublikový novinářský a politický souputník Jaroslav Stránský a 

bývalý ředitel nakladatelství Borový a Lidových novin Julius Fürth, který se v létě 

1939 podílel na zakládání tiskových podniků časopisu Čechoslovák v Londýně. Již 

od jara 1939 dodávala malá tisková a informační kancelář denně zprávy a články 

francouzskému tisku, velkým tiskovým agenturám a zahraničním korespondentům 

v Paříži. Začaly být vydávány informační bulletiny a navázány byly první styky s 

příslušnými československými orgány ve Varšavě, Krakově, Bělehradě, Sofii, 

Bukurešti, Londýně a USA.322 

                                                 
319 H. Ripka byl přesvědčen, že Z. Fierlinger je pro československou akci potřebnější v Moskvě, a proto 
opakovaně písemně intervenoval u E. Beneše, aby na Z. Fierlingera v tomto smyslu působil. 
320 AÚTGM, f. EB II/2, k. 387, inv. č. 2645: Dopis H. Ripky E. Benešovi, 2. května 1939. Dalších 150 liber 
zaslal E. Beneš H. Ripkovi prostřednictvím J. Smutného 28. srpna 1939.  
321 Tamtéž, Dopis H. Ripky E. Benešovi, 21. května 1939. 
322 NA, f. Hubert Ripka, k. 97, 5-3-1: Zpráva státního ministra H. Ripky o Informační službě v Paříži podaná 
Státní radě 19. února 1941, s. 3-6. 
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Mezi další úkoly informační kanceláře H. Ripky patřilo soustavně a 

pravidelně informovat československé organizace v jiných zemích, udržovat styk s 

domovem a politicky působit na zdejší československou kolonii. H. Ripka 

poskytoval finanční prostředky na cestovní výlohy řečníků na informační schůzky 

krajanů, kde docházelo k vyjadřování kritických názorů vůči Osuského činnosti. 

Pokud se jednalo o zprávy z domova, byl H. Ripka v přímém spojení jednak 

s Rašínovou skupinou, ve které pracoval také P. Drtina, jednak se skupinou 

Kvapilovou, v níž byl také Klouda a v neposlední řadě se skupinou, kterou vedl A. 

Pešl. Mimo to měl H. Ripka kontakt na několik spolehlivých lidí ze Železného 

Brodu, z Kladna a Č. Budějovic.323 

 Ripkova činnost se vedle vojenské kanceláře v čele s gen. Sergejem 

Ingrem měla stát určitou protiváhou Osuského aktivitám na vyslanectví. H. Ripka 

se prostřednictvím své neoficiální kanceláře snažil též eliminovat vliv časopisu 

Česko-Slovenský boj, který byl pod vlivem Š. Osuského. K tomu využíval své 

spolupracovníky, kteří působili v redakci Česko-Slovenského boje, zejména I. 

Ducháčka a G. Wintra. H. Ripka spolupracoval rovněž s tiskovou kanceláří K. 

Frágnera v Londýně, která vznikla v červenci 1939.324  

H. Ripka navázal rovněž spojení s redakcí Československých zpráv, která 

se stavěla vůči Osuskému kriticky. S redakcí Československých zpráv, které 

začaly vycházet ještě před Ripkovým příjezdem do Paříže z iniciativy tajemníka J. 

Stolze a novinářů Langsteina-Hronka a Waltera Kollarze, jimž od počátku pomáhal 

I. Ducháček, úzce spolupracovala Ripkova kancelář až do konce roku 1939, kdy 

bylo provedeno sjednocení československého tisku a kdy Československé zprávy 

přestaly vyházet.325 

                                                 
323 AÚTGM, f. EB II/2, k. 387, inv. č. 2645: Dopis H. Ripky E. Benešovi, 21. května 1939. 
324 Kuklík, J., Němeček, J.: Hodža versus Beneš. Praha, Karolinum, 1999, s. 45. Srov. též: Kuklík, J.: Vznik 
Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-1940. 
Praha, Karolinum, 1996, s. 25-26. K. Frágnerovi v Londýně pomáhali J. Körbel a E. Táborský. Později se 
připojili Jaroslav Císař - Masarykův americký tajemník za 1. sv. v. a Jaroslav Kraus, dlouholetý tiskový atašé 
v londýnském čs. vyslanectví.  Po provedení reorganizace na konci r. 1939 byl do čela v Londýně postaven J. 
Kraus. V Londýně pracoval v té době také Bohuš Beneš, který po Mnichově doprovázel E. Beneše. Za 
vedení B. Beneše bylo dne 16. října 1939 vydáno první číslo Čechoslováka v Anglii. H. Ripka byl v 
písemném kontaktu s B. Benešem především z důvodů koordinace tiskových záležitostí mezi Paříží a 
Londýnem. Srov.: NA, f. Hubert Ripka, k. 97, 5-3-1: Zpráva státního ministra H. Ripky o Informační službě 
v Paříži podaná Státní radě 19. února 1941, s. 8-9. 
325 NA, f. Hubert Ripka, k. 97, 5-3-1: Zpráva státního ministra H. Ripky o Informační službě v Paříži podaná 
Státní radě 19. února 1941, s. 8. 
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Nepříznivou situaci Benešových stoupenců ve Francii však mohla podle H. 

Ripky vyřešit pouze Benešova přítomnost v Evropě, a přesto, že uznával 

užitečnost Benešovy činnosti v Americe, vyzýval opakovaně E. Beneše, aby přijel 

co nejdříve do Evropy, která byla jediným místem, kde bylo podle Ripky možné 

organizovat ústředí československé akce. H. Ripka se v době Benešova pobytu ve 

Spojených státech stal spolu s J. Smutným největším exponentem E. Beneše ve 

Francii. Udržoval a rozvíjel politické styky, které měly alespoň částečně vyvažovat 

v této době převažující vliv československého vyslance Š. Osuského.  

  

 Vypuknutí války dne 1. září 1939 bylo pro H. Ripku, E. Beneše a další 

představitele československé emigrace na Západě dlouho očekávaným 

okamžikem a příslibem zlepšení vyhlídek na jejich hlavní cíl – obnovu 

Československa v předmnichovských hranicích.  

 Již 4. září 1939 adresoval H. Ripka a někteří další představitelé 

československé zahraniční akce dopis E. Benešovi, který se v červenci 1939 vrátil 

ze Spojených států do Londýna. V dopisu byl E. Beneš žádán, aby přesídlil do 

Paříže. Důvodem bylo přesvědčení, že těžiště československé akce musí být ve 

Francii, a to z důvodů politických, ale také vojenských. Autoři dopisu 

předpokládali, že význam Francie za války poroste a že konečné vítězství bude 

vybojováno především nasazením francouzských vojenských sil. V dopisu bylo 

vyjádřeno, že politická, diplomatická, stejně jako vojenská a propagační práce se 

musí dělat především ve Francii. Vzhledem k tomu, že se očekávalo, že 

československá armáda vznikne ve Francii, bylo z právních, praktických i 

psychologických důvodů lepší, aby hlava státu (jako vrchní velitel československé 

armády) sídlil ve Francii. Dalším argumemtem bylo lepší spojení s domovem přes 

Švýcarsko, ekonomičtější provoz a větší výběr pracovníků než ve Velké Británii.326 

Od druhé poloviny září 1939 vedl H. Ripka v Paříži rozhovory se státním 

podtajemníkem Champetier de Ribes, jejichž záměrem bylo připravit podmínky pro 

uznání československé prozatímní vlády. Hubert Ripka působil na Ch. de Ribes 

v tom smyslu, že jedině vláda je s to, aby náležitě usměrňovala odbojovou činnost 

                                                 
326 Němeček, J., Kuklík, J., Nováčková, H., Šťovíček, I.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání 
československé prozatímní vlády 1939-1940. Praha, Karolinum, 2002, dok. 84: Dopis představitelů 
československé zahraniční akce ve Francii E. Benešovi do Londýna s výzvou k přesídlení do Francie a s 
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doma a dodával také, že američtí Čechoslováci uznávají autoritu jen takové 

politické reprezentace. H. Ripka dále zdůraznil, že E. Beneš je považován 

naprostou většinou Čechoslováků doma i v zahraničí za vůdce československého 

hnutí.327 O ustavení československé prozatímní vlády a o vybudování 

československé armády hovořil H. Ripka také s poslancem L. Blumem, ministrem 

financí P. Reynaudem, ministrem kolonií G. Mandelem a šéfem tiskové služby 

ministerstva zahraničních věcí P. Comertem. 

Při jednáních s francouzskými politiky H. Ripka stále více narážel na 

neoficiální povahu svého postavení. Dne 24. září 1939 psal H. Ripka dopis E. 

Benešovi do Londýna s tím, že již nemůže dlouho trvat, aby jeho pozice v Paříži 

zůstala tak nejasná jako dosud. Někteří francouzští političtí představitelé, 

například Ch. de Ribes, P. Comert a M Hoden, se H. Ripky začali ptát, jakou má 

funkci. Toho podle Ripky obratně využíval Š. Osuský.328 

Po vypuknutí války se H. Ripka stal v Paříži rovněž prostředníkem mezi E. 

Benešem a vyslancem Z. Fierlingerem, který se vrátil do Moskvy. Z. Fierlinger měl 

na podzim roku 1939 s Londýnem jen telegrafické spojení, kterým podával pouze 

velmi stručné zprávy. Prostřednictvím francouzského vyslance v Moskvě proto 

zasílal dopisy H. Ripkovi do Paříže s tím, aby o obsahu vhodnou formou 

informoval do Londýna.329 

H. Ripka předával dopisy E. Benešovi a zároveň zpravoval Z. Fierlingera o 

aktuální situaci československé akce na Západě, o sporech se Š. Osuským atd.330 

                                                                                                                                                    
informacemi o aktuálních problémech československého zahraničního odboje, 4. září 1939. Podle editorů 
byli autory dopisu H. Ripka, E. Outrata a S. Ingr. 
327 AÚTGM, EB II/2, k. 355: Záznam H. Ripky o rozhovoru s Ch. de Ribes, 23. září 1939. Dokument je 
otištěn jako Příloha XVIII. Většinu rozhovorů pak na konci září a v říjnu 1939 s Ch. de Ribes vedl J. Šrámek 
spolu s P. Hálou. Zapisovatele a tlumočníka jim dělal I. Ducháček. 
328 Tamtéž, Dopis H. Ripky E. Benešovi, 24. září 1939. Dokument je otištěn jako Příloha XIX.  
329 Němeček, J., Nováčková, H., Šťovíček I., Tejchman, M.: Československo-sovětské vztahy v 
diplomatických jednáních 1939-1945. Praha, SÚA, 1998, díl I., dok. 23: Výňatek z dopisu Z. Fierlingera H. 
Ripkovi, 7. září 1939. Dne 20. září 1939 byly v Paříži vyhotoveny dva opisy a zaslány J. Smutnému do 
Londýna. Srov. též. Další dopisy Z. Fierlingera H. Ripkovi do Paříže (dok. 23, 28, 33, 34, 37, 38, 42), ve 
kterých Z. Fierlinger informuje o svém postavení v Moskvě, sovětské zahraniční politice, zprávách z 
protektorátu nebo o zastavení činnosti československého vyslanectví v Moskvě v polovině prosince 1939. 
Jak je patrné z poznámek editorů, informační cesta Moskva-Paříž-Londýn nebyla v některých případech 
příliš rychlým spojením. Např. dopis Z. Fierlingera z 18. listopadu 1939, ve kterém informoval H. Ripku o 
uznání Slovenské republiky, byl v Paříži prezentován dne 28. listopadu 1939. Zde pořízené opisy byly dne 6. 
prosince postoupeny do Londýna. V kanceláři E. Beneše byl dopis prezentován dne 18. prosince 1939, tedy o 
měsíc později, než bylo datum dopisu, srov. poznámky k dok. 37. 
330 Archiv Národního muzea (ANM), f. Z. Fierlinger, k. 16, složka 123 – Válečná korespondence, H. Ripka 
1939-1941.  
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 Prostřednictvím H. Ripky měl E. Beneš již od léta 1939 také informace o 

činnosti představitelů pařížského sekretariátu KSČ, například J. Švermy. O 

poradách československých komunistů v Moskvě informoval důvěrně H. Ripku 

Vlado Clementis. Obsah rozhovorů sděloval H. Ripka E. Benešovi k jeho výlučné 

potřebě.  

 

 

5. 3. Členem Československého národního výboru  
 
 Významným mezníkem při formování československého exilu se stalo 

vytvoření Československého národního výboru (ČSNV), ke kterému došlo dne 17. 

října 1939 v Paříži. Ustavující schůze v hotelu Crillon se zúčastnili E. Beneš, Š. 

Osuský, J. Šrámek, S. Ingr, R. Viest, E. Outrata a H. Ripka. Později se členem 

ČSNV stal J. Slávik, zatímco Š. Osuský, na jehož účasti v ČSNV trvala Francie, se 

i nadále snažil o uznání prozatímní československé vlády, čímž chtěl navázat na  

úspěch ze dne 2. října 1939, kdy se mu podařilo vyjednat s É. Daladierem dohodu 

o obnovení československé armády ve Francii. Nejbližšími a nejdůvěrnějšími 

spolupracovníky H. Ripky byli v ČSNV S. Ingr, E. Outrata a J. Slávik. 

Přítomnost E. Beneše v Paříži v říjnu 1939, jejíž naléhavost z důvodů 

urovnání sporů se Š. Osuským zdůrazňoval především H. Ripka, nebyla 

francouzskými politiky přijata kladně.  

 Již 22. září 1939 žádali H. Ripka a E. Outrata dopisem E. Beneše, aby přijel 

do Paříže. Oba E. Beneše varovali, že Š. Osuský je odhodlán podepsat 

s francouzskou vládou dohodu o zřízení československé armády v takovém znění, 

které je nepřijatelné. H. Ripka a E. Outrata naléhali na E. Beneše, že smlouvě 

musí být zabráněno, pokud nebude provedena jménem prozatímní vlády, 

respektive kolektivního politického představitele. Řešením bylo, aby E. Beneš 

zaslal Š. Osuskému dopis, v němž by mu oznámil, že dohodu o zřízení armády 

nesmí za žádných okolností podepsat jinak než jménem kolektivního politického 

představitele. Na závěr H. Ripka s E. Outratou E. Beneše žádali, aby neprodleně 
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alespoň na několik dní přijel do Paříže, aby mohl záležitost vyřídit se Š. Osuským 

ústně.331 

 E. Beneš přijel s J. Smutným do Paříže 6. října 1939 večer. Snahy o 

navázání kontaktu s francouzskou vládou však skončila úplným nezdarem. É. 

Daladier odmítl E. Beneše přijmout. E. Beneš se tak na vlastní kůži přesvědčil, že 

není ve Francii vítanou osobou. Naléhání H. Ripky, E. Outraty a S. Ingra již od 

počátku září 1939, aby E. Beneš přesídlil nebo aby alespoň přijel do Paříže, mohlo 

mít pro Benešovo postavení vážné nepříznivé důsledky. 

 E. Beneš si toho byl dobře vědom. Na svoji obranu si do záznamu o 

průběhu a výsledcích své cesty do Paříže zaznamenal, že dlouho odmítal 

opětovné telegrafické a později telefonické žádosti H. Ripky a S. Ingra a vzkazy 

dalších lidí, aby přijel do Paříže.332 

 Dne 15. října 1939 jel E. Beneš s J. Smutným, S. Ingrem, R. Viestem, E. 

Outratou a H. Ripkou na oběd do zámku Rambouillet. Po obědě E. Beneš navrhl, 

zda by nebylo lepší, aby ustoupil do ústraní, aby jeho osoba nevyvolávala odpor u 

Francouzů proti československé akci. E. Beneš vyjádřil názor, že by podporoval, 

kdyby se rozhodli pro akci s Š. Osuským a jinými bez Benešovy účasti. To však 

podle Ripkova záznamu všichni přítomní z důvodu rozkladu československé 

zahraniční akce a s ohledem na přání domova odmítli.333 

 Také Š. Osuský kritizoval v souvislosti s Benešovou cestou co Paříže H. 

Ripku, E. Outratu a S. Ingra. Podle československého vyslance pozvali E. Beneše 

nezodpovědně a v nevhodnou chvíli, čímž bylo narušeno jeho jednání s Francouzi 

o uznání československé prozatímní vlády. Osuský rovněž vyjadřoval 

nespokojenost s tím, že byl o Benešově cestě do Paříže informován až 

v předvečer jeho příjezdu a dodával, že E. Beneše upozorňoval na nepříznivý 

postoj Daladierovy vlády k jeho osobě. E. Beneš se pak v Paříži věnoval jen 

vnitřním problémům československé zahraniční akce. Výsledkem jednání bylo 

založení Československého národního výboru. 

                                                 
331 Otáhlová, L., Červinková, M.: Dokumenty z historie …, c. d., díl I., dok. 3: Dopis E. Outraty a H. Ripky 
E. Benešovi ze dne 22. září 1939.  
332 Němeček, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940, 
c. d., dok. 131: Záznam předsedy ČSNV E. Beneše o průběhu a výsledcích jeho cesty do Paříže, (po 26. říjnu 
1939).  
333 NA, f. Hubert Ripka, k. 93, 1-3-21b: Fragment studie o ČSNV od H. Ripky, po r. 1940, s. 117-118.  
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Hlavním ideovým úkolem Československého národního výboru byl boj proti 

nacistickému Německu za obnovu Československa spolu s francouzskou, britskou 

a polskou vládou. ČSNV se prohlásil za orgán, který bude vykonávat všechny 

funkce prozatímní československé vlády až do doby, kdy mezinárodní poměry 

umožní utvoření vlády.334 

 Záležitostí, která s postupem času nabývala stále na intenzitě, byla otázka 

reprezentativnosti ČSNV. Pomineme-li předsedu E. Beneše, který z politických 

důvodů sídlil v Londýně, a výkonného místopředsedu J. Šrámka, byl 

Československý národní výbor v Paříži do jisté míry nahodilé sdružení politiků, 

kteří přišli do emigrace na samém počátku války nebo ještě před jejím vypuknutím. 

To byl případ i Huberta Ripky, který se před odchodem z Československa věnoval 

především novinářské profesi. I přesto, že od roku 1935 byl členem 

Československé strany národně socialistické, nestal se v předmnichovské 

republice významným politickým představitelem, např. poslancem, z čehož by 

mohl odvozovat oprávnění na reprezentaci československého národa v zahraničí. 

Jisté rozpaky v tomto ohledu dokládaly rovněž dosti protichůdné zprávy, které 

docházely z domova o názorech na H. Ripku. Některé vyjadřovaly podiv nad tím, 

jak se mohl H. Ripka dostat na tak důležité místo, jiné však na druhou stranu 

vyjadřovaly, že domácí odboj má k H. Ripkovi zvláštní důvěru. Faktem je, že H. 

Ripka se stal členem ČSNV především z důvodu úzké spolupráce s E. Benešem, 

který mohl využívat jeho informačních a diplomatických kontaktů mezi 

francouzskými novináři a politiky a jeho organizačních schopností. Ripkova 

loajalita a základní myšlenková shoda s Benešovou koncepcí československého 

zahraničního odboje umožňovala, aby E. Beneš prostřednictvím H. Ripky 

prosazoval své zájmy v pařížském ČSNV i mezi francouzskými politiky.  

 Kritika personálního složení Československého národního výboru 

přicházela rovněž od politiků, kteří se do emigrace dostali až později. Zejména 

sociálnědemokratiční představitelé upozorňovali na to, že v ČSNV nebyl nikdo, 

koho by bylo možno považovat za reprezentanta sociálnědemokratické politické 

orientace. Vezmeme-li v úvahu pařížskou část Československého národního 

                                                 
334 Kuklík, J.: Vznik Československého národního výboru …, c. d., s. 38. 
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výboru, mohl být za socialisticky či levicově orientovaného politika považován 

právě jen H. Ripka.335 

 Také E. Beneš nebyl se složením ČSNV zcela spokojen. Jeho obsazení 

považoval za dosti náhodné a vzniklé pod vlivem nátlaku Francie a lokálních bojů 

ve Francii. Za nedostatek považoval, že v ČSNV není zástupce dělnictva a za 

velkou chybu považoval, že se členem nestal J. Masaryk. To mohlo vzbuzovat 

otázky zejména ve Velké Británii, zda mezi J. Masarykem a pařížskou částí ČSNV 

nejsou rozpory. Složení výboru pak vyvolalo negativní reakce rovněž u M. Hodži a 

R. Bechyněho.336 

 Jako člen Československého národního výboru uskutečnil H. Ripka od 

podzimu 1939 do jara 1940 několik cest do Lodnýna na politické porady s E. 

Benešem. Ze všech členů ČSNV to byl právě on, kdo E. Beneše v Londýně v této 

době nejčastěji navštěvoval. V druhé polovině listopadu 1939 měl H. Ripka několik 

rozhovorů s E. Benešem, kterých se zúčastnil také gen. R. Viest. E. Beneš 

s Ripkou jako se svým důvěrníkem v pařížském ČSNV projednával, jakým 

způsobem a na jakém organizačním základě se má nadále vyvíjet činnost výboru. 

E. Beneš Ripkovi zdůrazňoval naprostou nezbytnost jednotnosti ČSNV, která 

jediná může zajistit této vrcholné organizaci autoritu u československého lidu, ale i 

v cizině.337 

 Od 11. listopadu 1939 pořizoval H. Ripka pro Beneše zprávy o schůzích 

ČSNV, kterých se pravidelně účastnil a ze kterých se omlouval jen v případě cesty 

mimo Paříž. E. Beneš tak kromě oficiálního zápisu, který redigoval E. Outrata, 

dostával pro důkladnější osobní informaci soukromý záznam od H. Ripky, který ho 

v tomto ohledu žádal o diskrétnost.338 

 Hubert Ripka neinformoval E. Beneše do Londýna pouze o činnosti ČSNV, 

ale také o aktivitách, které mohly mít pro postavení E. Beneše v československé 

zahraniční akci závažné důsledky. Kromě činnosti Š. Osuského se jednalo 

zejména o aktivity bývalého ministerského předsedy M. Hodži v opoziční 

                                                 
335 Srov: Kuklík, J., Němeček, J.: Proti Benešovi!, c. d., s. 78. 
336 Dopis E. Beneše V. Benešovi, 10. prosince 1939, in: Olivová, V.: Edvard Beneš. Dopisy bratru Vojtovi 
1938-1944. Praha, Společnost Edvarda Beneše, 1998, s. 29. 
337 NA, f. Hubert Ripka, k. 89, 1-3-2/3: Zápis ze schůze ČSNV, 25. listopadu 1939. Srov. též – Kuklík, J., 
Němeček, J.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 - Příloha, 
dok. 28.  
338 Srov. Křen, J.: V emigraci, c. d., s. 275.  
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Slovenské národní radě (SNR) a později Česko-Slovenské národní radě (Č-SNR) 

v Paříži.339 Hubert Ripka byl v Paříži jedním z hlavních odpůrců M. Hodži. Terčem 

Ripkovy kritiky se M. Hodža stal za svůj postup za mnichovské krize, rovněž za to, 

že po 15. březnu 1939 nevystoupil s protestem proti německé okupaci a 

v neposlední řadě za opoziční činnost v exilu. Zásadním politickým odpůrcem M. 

Hodži zůstal H. Ripka i později v Londýně, kdy odmítal spolu s J. Slávikem, S. 

Ingrem a J. Bečkou Hodžovu účast ve Státní radě. 

 

 

 

5. 4. Správa pro službu informační 
 
 Dne 29. listopadu 1939 schválil Československý národní výbor usnesení o 

vzniku tzv. Správ ČSNV, které měly fungovat jako jakási emigrační ministerstva. 

Správy měly vykonávat tu část kompetencí bývalých ministerstev ČSR, které 

připadaly v podmínkách emigrace v úvahu. Vznikly tak Správa vojenská (S. Ingr), 

Správa pro věci zahraniční (Š. Osuský), Správa finanční (E. Outrata), Správa 

sociální (J. Slávik) a Správa pro službu informační, jejíž předsedou se stal Hubert 

Ripka.  

 V kompetenci H. Ripky jako předsedy (používal se rovněž termín 

„přednosta“, v běžné praxi pak nejčastěji „šéf“) Správy pro službu informační (SSI) 

bylo vrchní a celkové vedení přidělené Správy. Pokud to nečinil ČSNV jako celek, 

měl také pravomoc zastupovat Správu navenek. Předkládal rovněž výboru 

k rozhodnutí, k vzetí na vědomí nebo k podpisu veškeré věci, které nepříslušely 

ČSNV jako celku. H. Ripka z pozice šéfa SSI navrhoval organizaci jemu podřízené 

Správy a jejích organizačních útvarů a prováděl organizační a personální změny. 

Nařizoval, respektive povoloval služební cesty, schvaloval plné moci v oboru 

působnosti SSI (pokud to nebylo vyhraženo ČSNV). Rozhodoval rovněž o 

investicích a nákladech, pokud nepřevýšily částku 500 franků v jednotlivých 

případech nebo částku 5000 franků čtvrtletně. V neposlední řadě navrhoval 

                                                 
339 Již dne 26. října 1939 zaslal H. Ripka E. Benešovi informativní depeši, ve které upozorňoval, na aktivity 
M. Hodži, které směřovaly k vytvoření zvláštního slovenského výboru. Srov.: Otáhalová, L., Červinková, 
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rozpočet SSI a disponoval finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu. 

Na dotaz předsedů ostatních Správ podával také informace z oboru působnosti 

jemu svěřené Správy.340 

K osobnímu schválení si H. Ripka vyhradil schvalování všech politických 

článků určených pro tisk, případně všech sporných otázek. Po počátečních 

tiskových indiskrétnostech bylo zavedeno, že otištěné zprávy SSI, které se týkaly 

domova, musely předem projít cenzurou příslušných činitelů vojenské správy.  

Činnost Správy pro službu informační se organizovala v podstatě na 

základech, jaké Hubert Ripka se svými spolupracovníky vytvořil již v neoficiální 

kanceláři. Pokračovalo se i po přestěhování na pařížskou Avenue Bourdonnais, 

kde byly v říjnu a listopadu 1939 zřízeny kanceláře ČSNV.  

Na rozdíl od neoficiálního charakteru Ripkovy kanceláře z období od května 

do října 1939, byla po vzniku SSI Ripkova infornační a propagační činnost plně 

dotována Finanční správou ČSNV.341 

Po zřízení SSI bylo Ripkovým úkolem, aby sjednotil a pokud možno 

jednotnými směrnicemi řídil československou informační a propagační akci. Již na 

počátku jednání o těchto záležitostech se však H. Ripka dostával do 

kompetenčních sporů se Š. Osuským a jeho Správou pro zahraniční věci. Jednalo 

se vlastně o pokračování neshod mezi Š. Osuským a H. Ripkou o organizování 

propagační činnosti již od počátku května 1939. 

Na schůzi ČSNV dne 15. prosince 1939 na dotaz J. Šrámka zdůraznil H. 

Ripka potřebu, aby tiskové a rozhlasové záležitosti byly spravovány jednotně jeho 

úřadem. Osuský však namítal, že se musí dělat rozdíl mezi účelem rozhlasu pro 

domov a pro zahraničí. Osuský nebyl proti tomu, aby byl rozhlas spravován 

jednotně, ale protože má rozhlasová a tisková propaganda rovněž zahraniční 

stránku, bylo podle Osuského nutné, aby bylo v tomto ohledu postupováno v 

dohodě se zahraniční správou.342 

                                                                                                                                                    
M.: Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943, díl I., dok. 23. Ripka E. Beneše informoval též 
o postojích francouzské vlády k vytvoření Hodžovy SNR. Srov. tamtéž, dok. 29, 31, 33.  
340 Srov.: Kuklík, J.: Vznik Československého národního výboru, c. d., zejména kap. Vytvoření organizační 
struktury ČSNV, s. 47, 50-51. 
341 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny (AÚSD), f. Hubert Ripka, k. 31, Poznámky k revizní zprávě o 
informační správě ČSNV, nedat., s. 2. 
342 Zápis o schůzi ČSNV, 15. prosince 1939 – Kuklík, J., Němeček, J.: Od rozpadu Česko-Slovenska … - 
Příloha, c. d., dok. 34.  
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Na schůzi Hubert Ripka upozornil na to, že již v předchozích rozhovorech s 

Š. Osuským bylo dohodnuto, že pod Ripkovu pravomoc budou spadat rozhlas, 

všechny tiskoviny, které mají vycházet pod řízením ČSNV a řízení organizační. 

Pokud jde o propagandu na mezinárodním poli, upozornil H. Ripka přítomné, že 

ještě nedošlo s Š. Osuským k úplné dohodě. Osuský se hájil tím, že byla přijata 

zásada, že zahraniční politiku rozhoduje výbor, který pověřil jednoho člena, aby 

toto prováděl. Proto bylo podle Osuského nutné se dohodnout, aby on nedělal 

jednu věc a Ripka druhou. Osuský dodal, že kdyby měl mít zodpovědnost za 

vedení zahraniční politiky a neměl prostředky, aby ji dělal, že to dělat nebude. 

Podle Osuského bylo nutné, aby ten, kdo má zodpovědnost za diplomacii, mohl 

tuto činnost také provádět. V praxi nebude podle Osuského možné se denodenně 

starat o kompetenci. H. Ripka na to reagoval tím, že pokud Osuský prohlašuje, že 

nemůže vést zahraniční politiku, nebude-li k tomu mít nezbytné prostředky, stejně 

tak i on nemůže vést propagační úřad, kdyby k tomu neměl nezbytné prostředky. I 

přesto, že Ripka požádal, aby výbor poskytl čas k tomu, aby se o těchto věcech 

mohli dohodnout, Osuský pokračoval. Poznamenal, že propaganda je jen 

prostředek a zahraniční politika cíl. To je podle Osuského rozdíl mezi oběma 

věcmi. Ripka se však nedal odbýt a tvrdil, že zahraniční politika je rovněž jen 

prostředkem pro celostátní politiku a že zahraniční politika má využívat vlastních 

prostředků, především diplomatickou službu a konzulární úřady. 343 

Diskuze pokračovala i v následujících schůzích, bylo však patrné, že za 

řešení konkrétních úkolů v informační a propagační oblasti zadpovídal H. Ripka 

jako šéf Správy pro službu informační. Ripkova SSI opatřovala a zpracovávala pro 

Československý národní výbor veškerý informační materiál, organizovala tiskovou 

propagandu v cizojazyčných periodikách i publikacích, vydávala informativní 

československý tisk, brožury, knihy a letáky. Správa pro službu informační rovněž 

navazovala styk s vlivnými politiky a novináři v zahraničí, sledovala 

protičeskoslovenskou propagandu, organizovala tiskovou a rozhlasovou 

propagandu pro domov, byla ve styku s československými umělci v emigraci, 

jejichž činnost využívala také pro propagační účely.344 

                                                 
343 Tamtéž.  
344 Kuklík, J.: Vznik Československého národního výboru …, c. d., s. 64. 

 119



Bulletiny Správy pro službu informační byly doručovány do Jugoslávie, 

Bulharska, Belgie, Velké Británie, Nizozemska, Irska, Norska, Švédska, 

Rumunska, Turecka, Spojených států amerických a pochopitelně po celé Francii. 

Zvláštním důvěrným úkolem Ripkovy SSI bylo rovněž dosáhnout publikování 

diskreditujících informací v zahraničním tisku, například o spojení maďarských 

novinářů s německou špionáží, tak, aby nebylo poznat, že jde o československý 

pramen.  

 

Významným zdrojem informací pro Ripkovu činnost v Paříži byl 

československý delegát u Společnosti národů v Ženevě Jaromír Kopecký. J. 

Kopecký zprostředkovával Ripkově SSI zprávy z domova a ze ženevských 

diplomatických kruhů. Již od května 1939 zasílal J. Kopecký H. Ripkovi do Paříže 

pravidelně situační zprávy o poměrech v Čechách, o Společnosti národů a zprávy 

o zahraničněpolitických událostech atd. V době, kdy byl H. Ripka mimo Paříž 

(zejména z důvodu častých návštěv u E. Beneše v Londýně) posílal J. Kopecký 

zprávy a materiály slečně Terezii Leierové, která se stala v Paříži Ripkovou 

sekretářkou. H. Ripka naopak informoval J. Kopeckého do Ženevy o své činnosti v 

Paříži. 

J. Kopecký posílal H. Ripkovi do Paříže rovněž protektorátní a švýcarský 

tisk. Dne 6. září 1939 žádal H. Ripka J. Kopeckého také o zasílání tisku ze 

Slovenska, Německa a Maďarska. Jejich doručování do Švýcarska však u 

jednotlivých titulů bylo doprovázeno většími či menšími komplikacemi. Zejména 

objednávky menších a ve Švýcarsku méně známých listů především ze Slovenska 

narážely na značné problémy. Švýcarská pošta totiž neměla se Slovenskem 

ujednání o novinářském předplatném. Dovoz některých německých tiskovin nebyl 

do Švýcarska vůbec povolen, jednalo se například o Völkischer Beobachter a 

Angriff. Nebylo možné předplatit ani maďarský Pestler Lloyd.345 Předtím než se 

podařilo předplatit všechny noviny, které nebyly ve Švýcarsku k dispozici, zasílal J. 

Kopecký H. Ripkovi alespoň přehledy ve Švýcarsku dostupného tisku.346  

Přehledy a periodika, která se J. Kopeckému podařilo opatřit, zasílal 

prostřednictvím francouzského konzula v Ženevě na adresu P. Comerta do 

                                                 
345 NA, f. Hubert Ripka, k. 133, inv .č 1-10-14-6: Dopis H. Ripky J. Kopeckému, 6. září 1939. 
346 Tamtéž, Dopis J. Kopeckého H. Ripkovi, 30. září 1939.  
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Paříže, kde si zásilku H. Ripka vyzvedával. H. Ripka zasílal naopak do Ženevy 

peníze potřebné na předplatné novin a na honorář pro pana Blocha, který ve 

Švýcarsku připravoval přehledy.347  

Dne 16. ledna 1940 žádal H. Ripka J. Kopeckého, aby nezávisle na 

zásilkách novin pro SSI zasílal některé noviny současně redakci 

Československého boje. Mělo se jednat o Lidové noviny, Venkov, Národní práci, 

Vlajku, Národní listy, Slováka.348 Pravidelná spolupráce Správy pro službu 

informační s J. Kopeckým pokračovala až do poloviny května 1940. Spojení mezi 

J. Kopeckým a H. Ripkou bylo také významným článkem na informační trase mezi 

domácími odbojovými organizacemi a E. Benešem v Londýně.  

Po pádu Francie pokračovalo spojení poněkud komplikovanějším 

způsobem přes Pétainovu jižní Francii a Španělsko do Lisabonu, odkud 

zprostředkovával spojení s Londýnem bývalý československý konzul F. Čejka. 

Tato cesta však pro hrozbu německé kontroly mohla být využívána jen pro 

přehledy protektorátního tisku, zatímco pro důvěrné informace byl využíván britský 

konzulát v Ženevě.349 

 Dalším zdrojem informací o hospodářské, politické a vojenské situaci v 

Protektorátu získával H. Ripka pro svoji informační a propagační činnost od 

československého vyslance v Jugoslávii J. Lípy. Z Jugoslávie byla pošta 

dopravována francouzskými kurýry. Další spojení s domovem, které H. Ripka 

využíval, vedlo přes československý konzulát v Turecku, kde působil M. Hanák.  

H. Ripkovi podávala zprávy z domova také řada jednotlivců, kterým se 

nejrůznějším způsobem podařilo dostat do exilu. Z různých zdrojů tak H. Ripka 

získával cenné informace o poměrech v Protektorátu, ze kterých vznikaly přehledy 

pro ČSNV a články pro exilový československý tisk i pro zahraniční periodika. S 

významnými událostmi v protektorátu (28. říjen 1939, 17. listopad 1939) byl H. 

Ripka dobře obeznámen, čehož využíval pro svoje propagační aktivity.  

 

Dne 27. prosince 1939 se podařilo Ripkovým mnohaletým přátelům V. 

Klecandovi, P. Drtinovi a jeho manželce dostat po útěku z protektorátu do 

Bělehradu. Již druhý den poslal V. Klecanda dopis H. Ripkovi do Paříže se 

                                                 
347 Tamtéž, 1-10-14-7: Dopis J. Kopeckého H. Ripkovi, 2. října 1939.  
348 Tamtéž, s. 1-10-15-1: Dopis H. Ripky J. Kopeckému, 16. ledna 1940. 
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žádostí, aby jim pomohl dostat se co nejrychleji z Bělehradu. P. Drtina napsal 

dopis E. Benešovi s tím, že pojedou tam, kde je bude potřeba, přičemž přirozeně 

chtěli na Západ.350 Hubert Ripka odepsal 8. ledna 1940, že s gen. S. Ingrem 

okamžitě zařídí všechno, co může, aby se V. Klecanda s P. Drtinou co nejdříve 

dostali do Paříže. H. Ripka zároveň V. Klecandovi nabídl spolupráci ve Správě pro 

službu informační.351 Cesta do Francie se zkomplikovala ještě před Klecendovým 

a Drtinovým odjezdem z Bělehradu. P. Drtina totiž neměl žádný pas a V. 

Klecandovi během dní strávených v jugoslávském hlavním městě propadl, což 

znamenalo značnou obtíž pro průjezd Itálii. Německo navíc k 1. lednu 1940 

prohlásilo, že protektorátní příslušníci musí mít nové pasy, a žádalo, aby se na 

staré československé pasy (i s přetiskem protektorátu) nevydávala žádná víza. 

Italové nato odmítli udělovat průjezdní víza na staré pasy.352  

Dne 24. ledna 1940 psal V. Klecanda již poněkud podrážděně další dopis 

H. Ripkovi do Paříže. Stěžoval si, že jsou to čtyři týdny, kdy se dostal do 

Bělehradu a že se rozhodl čekat na rozkazy od E. Beneše a H. Ripky, přičemž byl 

odhodlán pracovat třeba v Cařihradu nebo v Bejrútu, stejně jako v Londýně nebo v 

Paříži. V. Klecanda psal H. Ripkovi dále, že 13. ledna 1940 přišel telegram z 

Londýna, že mají dokumenty připraveny u anglického konzula. Tam však byla 

připravena jen víza do Anglie na pasy, které však V. Klecanda ani P. Drtina 

neměli. Klecanda dodal, že optimistická nálada pomalu klesla, když viděl, jak 

rychle se opatřují dokumenty některým důstojníkům, kteří v několika dnech 

odjíždějí na Západ. „Tak jsme dnes zase bez všeho (majíce anglické visum zatím 

ve vzduchu, antož na obličej je zatím nedávají) . . . a mohu skončit větou, kterou 

jsem začal: dnes jsou tomu právě čtyři neděle, kdy jsem se dostal do Bělehradu . . 

. a mohu začít od začátku se starat o pasy.“353  

V. Klecandovi a P. Drtinovi s manželkou se nakonec podařilo dostat do 

Paříže 1. února 1940. Krátce po příjezdu šli na návštěvu k H. Ripkovi. Sešli se tu 

také s Noémi Ripkovou, později přišel také S. Ingr a J. Slávik. Na jednom z 

příštích rozhovorů mezi H. Ripkou a P. Drtinou, kterému byli přítomni také B. 

Laušman a R. Smetánka, se dostalo na silný a vášnivý dialog o Mnichovu. P. 

                                                                                                                                                    
349 Kopecký, J.: Ženeva. Politické paměti 1939-1945. Praha, Historický ústav, 1999, s. 56. 
350 NA, f. Hubert Ripka, k. 183, 1-50-3-1: Dopis V. Klecandy H. Ripkovi, 28. prosince 1939. 
351 Tamtéž, Dopis H. Ripky V. Klecandovi, 8. ledna 1940. 
352 Tamtéž, Dopis V. Klecandy H. Ripkovi, 10. ledna 1940. 
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Drtina překvapil H. Ripku tím, že změnil své původní odmítavé stanovisko ke 

kapitulaci. P. Drtina se nyní domníval, že kapitulace byla lepším východiskem než 

beznadějný boj, že to byla prozíravá politika, za kterou budou E. Beneš i Hodžova 

vláda osvobozeným národem kladně hodnoceni. H. Ripka tomu prudce odporoval, 

přičemž se k němu připojil B. Laušman. Tato názorová neshoda se stala trvalým 

rozporem, který se poté projevoval mezi H. Ripkou a P. Drtinou zejména při 

rozhlasové spolupráci, když P. Drtina později v Londýně hájil v rozhlasu Benešův 

postup za mnichovské krize, s čímž H. Ripka nesouhlasil.354 Názorový rozchod v 

otázce Mnichova však nezabránil tomu, aby i v exilu zůstali H. Ripka a P. Drtina 

blízkými osobními přáteli, které zásadním způsobem sbližovala oddanost 

Masarykově a Benešově politické koncepci.355 

 

K 1. lednu 1940 došlo k reorganizaci tisku, která se stala základem jeho 

struktury až do porážky Francie v červnu 1940. Vydávání všech československých 

periodických i neperiodických tisků ve Francii přešlo pod vedení Ripkovy Správy 

pro službu informační. V případě periodických tisků bylo usneseno sloučení všech 

dosavadních časopisů v jeden ústřední list. V důsledku toho přestaly vycházet 

Česko-slovenský boj a Československé zprávy. Politický obsah reorganizovaného 

Československého boje byl nadále pod přímým dozorem H. Ripky jako šéfa SSI. 

Nová redakce Československého boje byla složena z J. Čaploviče, M. 

Sísové a Langsteina-Hronka. Redaktorka M. Sísová podepsala původně 

programové prohlášení opoziční Česko-Slovenské národní rady, později však po 

působení H. Ripky svůj podpis odvolala. Politickým vedením redakce 

Československého boje byl pověřen nejdříve dočasně I. Ducháček, ale brzo nato 

                                                                                                                                                    
353 Tamtéž, Dopis V. Klecandy H. Ripkovi, 24. ledna 1940, cit. dle s. 3.  
354 Drtina, P.: Československo, můj osud, c. d., sv. I., kniha II., s. 494-499. 
355 Ještě téhož měsíce, dne 25. února 1940, přivítal H. Ripka s J. Slávikem v Paříži dalšího ze svých 
předmnichovských přátel, L. Feierabenda, který uprchl jako člen protektorátní vlády. H. Ripka však byl pro 
to, aby mezi protektorátní vládou a československou exilovou akcí bylo jasné dělítko, a proto L. 
Feierabendovi doporučil, aby v exilu politicky nevystupoval. ČSNV také L. Feierabenda nikdy do žádné své 
schůze nepozval a ani si nevyžádal zprávu o situaci v protektorátu a o poměru Eliášovy vlády k Němcům. 
Feierabend, L.: Soumrak československé demokracie, c. d., díl I., s. 98.  
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Vladimír Klecanda, vystupující pod pseudonymem Luděk Kalvoda.356 Řízením 

administrativní, výrobní a komerční stránky byl pověřen J. Fürth.357 

H. Ripka také vzápětí požádal o pravidelnou spolupráci s Československým 

bojem významné československé novináře, publicisty a politiky. Dne 11. ledna 

1940 zaslal H. Ripka dopisy se žádostí o příspěvky, jejichž adresáty byli J. 

Stránský, J. Bečko, K. Kříž a R. Bechyně.358 Posledně jmenovaného označil H. 

Ripka dokonce za jednoho z několika málo vyvikajících žurnalistů a půblicistů a 

ponechal mu na úvaze, co a jak bude psát: „(…) četl jsem s dojetím Tvůj článek v 

Čechoslováku po vraždách našich studentů v Praze a vím tedy dobře, na jaké 

struně chceš a budeš hrát.“359 

Již v souvislosti s Ripkovým jednáním o převzetí a sloučení jednotlivých 

listů se hovořilo o vytvoření vydavatelské společnosti, která by měla na starosti 

vydávání Československého boje. Z formálního hlediska se mělo předejít tomu, 

aby tuto činnost vykonával přímo ČSNV, protože by přebíral odpovědnost za 

každý článek, což nebylo z politických důvodů možné. Vznik vydavatelské 

společnosti, která měla mít formu akciové společnosti se správní radou, se však 

protahoval. Do té doby než mělo být její ustavení formálně provedeno 

francouzskými úřady, bylo na schůzi ČSNV schváleno, že Československý boj 

bude vydáván informačním rezortem.360 

Na konci května 1940 pak Československý národní výbor rozhodl, že 

vzhledem k všeobecné situaci a vzhledem k potřebě omezení výdajů nebude 

vydavatelská společnost zatím zřizována.361 K tomu už také z důvodu brzké 

německé okupace Francie nedošlo. 

 

Správa pro službu informační se pod Ripkovým vedením rozrostla v 

poměrně rozsáhlou organizační strukturu, která se vnitřně členila do pěti odborů, 

                                                 
356 NA, f. Hubert Ripka, k. 97, 5-3-1: Zpráva státního ministra H. Ripky o Informační službě v Paříži podaná 
Státní radě 19. února 1941, s. 12. 
357 Politickému vedení Správy pro službu informační podléhaly rovněž L´Europe Centrale, Slovenský 
Chýrník, Spirit of Czechoslovakia a Naše vojsko a v Londýně vycházející Čechoslovák v Anglii. 
358 NA, f. Hubert Ripka, k. 93, 1-3-24. 
359 ANM, f. R. Bechyně, k. 3: Dopis H. Ripky ze dne 11. ledna 1940. Později v Londýně se R. Bechyně 
dostával s H. Ripkou do stále častějších a ostřejších názorových střetů.  
360 Zápis o schůzi ČSNV, 16. prosince 1939 - srov.: Kuklík, J., Němeček, J.: Od rozpadu Česko-Slovenska … 
- Příloha, c. d., dok. 35. 
361 Kuklík, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 – 
Příloha, dok. 59: Zápis o schůzi ČSNV, 30. května 1940.  
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které pokrývaly celé spektrum informační, propagační a tiskové činnosti. To bylo 

důkazem vzrůstajícího významu propagandy za druhé světové války, kterého si 

byl H. Ripka plně vědom. Cílem propagandy bylo vytvářet politické a 

psychologické podmínky pro boj za osvobození Československa, působit 

vhodným způsobem na obyvatele protektorátu, politickou reprezentaci států 

bojujících proti Hitlerovi a v neposlední řadě také na vojáky československé 

armády. 

Konečnou organizační strukturu stanovil Hubert Ripka svým rozhodnutím 

dne 1. února 1940. Zástupcem H. Ripky a současně přednostou I. (všeobecného) 

odboru byl jmenován V. Klecanda, který v této funkci vystřídal P. Maxu. Díky 

Klecandově předchozí domácí odbojové činnosti zajišťoval I. odbor styk s 

domovem. V. Klecanda zároveň dohlížel na činnost redakční rady 

Československého boje a usměrňoval obsah publikovaných článků. Přednostou II. 

(informačního) odboru byl I. Ducháček a jeho zástupcem byl J. Čaplovič, který měl 

na starosti slovenské záležitosti. III. (rozhlasový) odbor vedl nejprve J. Hejret, 

který byl později nahrazen P. Macháčkem. IV. odbor (kulturní propagandy) vedl G. 

Winter a V. odbor (ediční a administrativní) řídil J. Fürth, který měl na starosti též 

propagační využití umělecké a filmové tvorby.362 

 

Na rozdíl od tiskové propagace se až do okupace Francie v červnu 1940 H. 

Ripkovi a zejména rozhlasovému odboru SSI nepodařilo získat žádoucí vliv na 

československé vysílání v pařížském rozhlasu. I přesto, že rozhlasový odbor 

dodával denně materiál pařížskému rozhlasu, nic to neměnilo na tom, že nemohlo 

o vysílání rozhodovat. Samotné vysílání bylo podrobováno oprávněným kritikám, 

které přicházely rovněž H. Ripkovi, protože nebylo všeobecně známo, zda je či 

není československé vysílání v pařížském rozhlasu pod kontrolou ČSNV.363 

Již 4. září 1939 poslal Jaromír Kopecký dopis H. Ripkovi do Paříže, kde 

píše, že sledují československé vysílání z francouzských stanic a byli zklamáni, 

protože je velmi neaktuální. Podle J. Kopeckého srbské vysílání z Paříže stojí 

svou úrovní a aktuálností o mnoho výše. Spolu s J. Hykou, M. Křížem a Steinem 

se domníval, že by jednak přednes neměl být tak patetický a dále považoval za 

                                                 
362 Kuklík, J.: Vznik Československého národního výboru …, c. d., s. 64-65. 
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nutné, aby československé vysílání obsahovalo především zprávy o událostech 

bezprostředně se týkající Československa a o událostech ve spojeneckém táboře. 

Dlouhé teoretické úvahy neměly podle J. Kopeckého tolik smyslu, aby se jim 

věnovala skoro polovina vysílání. J. Kopecký dodal, jestli má H. Ripka možnost 

působit na sestavování zpráv, aby se pokusil zjednat nápravu. 364 

V listopadu 1939 si na československé vysílání v pařížském rozhlasu 

stěžoval ještě před svým útěkem z protektorátu V. Klecanda. Ve svém dopisu, 

který zaslal H. Ripkovi do Paříže a J. Smutnému do Londýna, vytýkal neserióznost 

a lehkomyslnost vysílání. V. Klecanda uvedl několik příkladů zpráv, které přímo 

ohrožovaly lidi doma: „Ale Gestapo je na našeho sedláka krátké: ten už umí 

schovat své zásoby pro naše lidi . . . .  po druhé: naši vlastenečtí obchodníci dobře 

umí ukrýt své zásoby pro naši pozdější potřebu, takže je Gestapo nenalezne . . . 

jindy zase: podle německého diktátu se musela přelepit všechna vadná místa v 

čítankách, dějepise atd. . . . ale naši skvělí učitelé se v tom vyznají: dali dětem 

přelepiti všechna závadná místa průsvitným papírem“ Podle V. Klecandy takové 

zprávy vedou jen ke kontrolám sedláků, obchodníků a učitelů, které končí 

pokutami nebo dokonce koncentračním táborem.365  

V prosinci 1939 se přidal a kritickými slovy nešetřil R. Bechyně: „Vážení pánové, 

nemohu již bez protestu snášeti hanbu, kterou českému jménu denně způsobuje 

tak zvané československé rozhlasové vysílání ve Francii. Naše veřejnost doma i v 

cizině musí konečně zvědět, kdo za tento rozhlas odpovídá. Je to Národní výbor? 

Je to naše vyslanectví v Paříži? (…) Stejně ubohá (jako stránka jazyková – DP) je 

stránka programová.  Národ, který zrodil Smetanu, Dvořáka a mnohé jiné, je tu 

hudebně reprezentován cizími skladateli, což by nebylo nejhorší, ale také jepičími 

odrhovačkami a namnoze nakřapanými deskami, jejichž hlas se někdy více 

podobá prasečímu vřískání, než hudbě. Výběr z písemnictví je stejně 

nedostatečný a mnohdy nevhodný. Doma jsou naši literáti umlčeni, někteří z nich 

jsou v koncentračních táborech, jejich knihy jsou zmrzačeny nebo vyhazovány ze 

školních a veřejných knihoven. Nepřítel zabíjí ducha národa, aby zotročil jeho tělo. 

                                                                                                                                                    
363 NA, f. Hubert Ripka, k. 97, 1-5-3-1: Ze zprávy státního ministra H. Ripky o Informační službě, podané 
Státní radě dne 19. února 1941, s. 14. 
364 NA, f. H. Ripka, k. 133, 1-10-1a: Dopis J. Kopeckého H. Ripkovi, 4. září 1939. 
365 NA, f. H. Ripka, k. 90, 1-3-3-1: Zpráva Kalvody (krycí jméno V. Klecandy – DP) H. Ripkovi , 28. 
listopadu 1939. Srov. též: Otáhlová, L., Červinková, M.: Dokumenty z historie…, c. d., díl II., dok. 373: 
Zpráva V. Klecandy J. Smutnému do Londýna a H. Ripkovi do Paříže, 28. listopadu 1939.  
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Jak čelí náš odboj tomuto vraždění? Co podává umlčenému národu z bohatého 

pokladu našeho písemnictví? Opravdu méně než málo.“ R. Bechyně odsoudil 

rovněž nekritické propouštění zpráv o domácím odboji, které slouží Gestapu jako 

podklad k perzekučním zákrokům.366 

Dne 19. ledna 1940 objasnil H. Ripka dopisem R. Bechyněmu situaci kolem 

rozhlasu. H. Ripka uvedl, že počátkem ledna 1940 byla zrušena stanice 

„Svobodné Československo” ve Fécamp (vysílání usnadňovalo orientaci 

německých letadel), která byla řízena bývalým zaměstnancem pražského 

Radiojournalu Janotou a kontrolována, respektive financována československým 

vyslanectvím v Paříži. Po zrušení fécampské stanice již československá 

zahraniční akce neměla v Paříži vlastní relaci. H. Ripka dodal, že českoslovenští 

speakeři ve francouzském vysílání jsou zaměstnanci francouzských úřadů a vliv 

ČSNV na relace je velice omezený.367 

  Již týden před Ripkovým dopisem R. Bechyněmu se rozhlasovými 

záležitostmi zabýval na své schůzi Výboru. J. Šrámek na schůzi poznamenal, že 

rozhlas patří francouzské vládě, ale že veřejnost si myslí, že ho převzal ČSNV, a 

činí jej za rozhlas zodpovědný. Podle J. Šrámka se mělo v Československém boji 

upozornit na to, že československé vysílání pařížského rozhlasu není plně pod 

kontrolou ČSNV. H. Ripka na schůzi ČSNV vyjádřil názor, že bude třeba, aby byla 

získána nová stanice, kde by bylo vysílání pod kontrolou ČSNV.368 To se však již 

do června 1940 nestalo. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
366 NA, f. H. Ripka, k. 90, 1-3-3-1: R. Bechyně Československému národnímu výboru v Paříži, 23. prosince 
1939, cit. dle s. 2.  
367 ANM, f. Rudolf Bechyně, k. 3, Dopis H. Ripky R. Bechyněmu. 
368 Kuklík, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940, c. 
d., - Příloha, dok. 40: Zápis o schůzi ČSNV, 11. ledna 1940. 
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5. 5. Evakuace 
 
 V době, kdy se nad Francií již stahovala černá mračna, zaslal H. Ripka po 

konzultaci s nejbližšími pařížskými spolupracovníky, ale bez dohody s E. 

Benešem, memorandum předsedovi francouzské vlády P. Reynaudovi s žádostí o 

uznání československé prozatímní vlády. H. Ripka v memorandu upozornil na to, 

že po 15. březnu 1939 Velká Británie, Francie, Spojené státy a Sovětský svaz 

odmítly uznat ustavení Protektorátu Čechy a Morava, připomněl, že 2. října 1939 

byla mezi Š. Osuským a É. Daladierem podepsána smlouva o obnovení 

československé armády ve Francii, kde byla poprvé zmíněna československá 

prozatímní vláda. Uznáním Československého národního výboru byla podle H. 

Ripky uznána rovněž kontinuita Československé republiky. H. Ripka proto žádal, 

aby Československý národní výbor byl uznán za prozatímní vládu.369 

 O den později informoval H. Ripka o tom, že zaslal P. Reynaudovi 

memorandum také E. Beneše do Londýna. „Doufám, že budete i Vy, pane 

prezidente, souhlasit s tímto memorandem informativní povahy. Neslibuji se od 

něho nějaký pozitivní výsledek, ale pokládám za nutno, aby Francouzi byli z naší 

strany postaveni před otázku své odpovědnosti vůči nám.”370 Ripkova snaha se již 

v pohnuté době nesetkala ze strany Francouzů s odezvou.  

 

O odjezdu z Paříže bylo podle H. Ripky definitivně v ČSNV rozhodnuto v 

neděli 9. června 1940. Již předtím bylo domluveno, že všichni odjedou do Béziers 

a odtamtud se bude hledat nové umístění ČSNV podle toho, kde se usídlí 

francouzská vláda. Do Béziers byla proto vypravena část písemného materiálu a 

několik zaměstnanců - především těch, kteří měli v Paříži rodiny, ženy, děti, staré 

rodiče - což by se při náhlé evakuaci Paříže mohlo stát závažnou komplikací. 

Podle H. Ripky se mělo jednat celkem o evakuaci 80 lidí z civilní správy ČSNV. 

Dne 9. června 1940 ráno informoval H. Ripku bývalý francouzský poslanec 

                                                 
369 Němeček, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940, 
c. d., dok. 254: Memorandum člena ČSNV H. Ripky předsedovi vlády Francie P. Reynaudovi, 3. června 
1940. 
370 Němeček, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940, 
c. d., dok. 255: Dopis člena ČSNV H. Ripky předsedovi ČSNV E. Benešovi, 4. června 1940. 
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Anglés, který s Ripkou po celou dobu pařížského pobytu spolupracoval, že je 

potřeba okamžitě se připravit na odjezd. Ve večerních hodinách odjeli 

zaměstnanci ČSNV z Paříže. Odjel také J. Šrámek, 10. června 1940 gen. S. Ingr, 

J. Slávik a E. Outrata, zatímco gen. R. Viest se tou dobou zdržoval již v Béziers. 

Cílem cesty byl Batz s/M. u La Baule v départmantu Loire, kde měl být zajištěn 

hotel pro 80 osob. Po příjezdu nákladním a několika osobními auty však bylo 

zjištěno, že hotel je nevyhovující. Nouzově zde bylo možno umístit 30-40 lidí. 

Proto se H. Ripka s ředitelem finanční správy Havlíčkem rozhodli pro pronajmutí 

hotelu v blízkém St. Marc. Jednalo se o provizorní řešení, a tak se v následujících 

dnech pokusili najít něco v oblasti mezi La Rochelle a Bordeaux. Když přišla 

zpráva o tom, že Paříž bude obsazena Němci, rozhodli se odjet do Cognacu, aby 

byli blízko francouzské vládě, o které se neurčitě dovídali, že odjíždí z Tours do 

Bordeaux.371 

Do Cognacu přijeli 15. a 16. června 1940. Mezitím asi polovinu 

zaměstnanců poslali ze St. Marc přímo do Béziers. Do Cognacu, kam přijeli 

osobními auty v počtu 40 lidí, je zastihla zpráva o jmenování Pétainovy vlády. 

Podle H. Ripky bylo jasné, že to je konec československé akce ve Francii a že 

musí zemi co nejrychleji opustit. Proto všichni 18. a 19. června 1940 odjeli do 

Bordeaux. V Bordeaux jednali H. Ripka a J. Slávik s francouzskými a anglickými 

činiteli o evakuaci. 19. června večer se podařilo získat deset míst na jedné 

anglické válečné lodi (byl sem zařazen např. J. Šrámek) a dvě francouzské lodi, z 

nichž jedna měla plout přímo do Anglie (byl sem přičleněn menší počet vojáků a 

jen ti úředníci, kteří měli diplomatické pasy s vízem do Anglie) a druhá do 

Casablanky. J. Slávik se staral o lidi, kteří se nalodili směrem do Anglie a Ripka o 

lidi do Casablanky.372 

Z Bordeaux nakonec vypluli 20. června 1940 před pátou hodinou odpolední, 

již po prvním německém bombardování přístavu. Za necelé dvě hodiny byla loď, 

na které se nacházel H. Ripka napadena několika německými bombardovacími 

letadly. Z ústí Girondy, které bylo o dva dny dříve při německém hromadném 

náletu zaminováno, vyplula loď teprve dne 21. června 1940 ráno. Na lodi se H. 

                                                 
371 NA, f. H. Ripka, k. 86, 1-1-10-1a: Zpráva H. Ripky o odjezdu z Francie do Anglie, 15. července 1940, č. 
259/taj/40, s. 1-5. Též: AÚSD, f. Hubert Ripka, k. 31. Ripka rukou dopsal, že zprávu obdržel E. Beneš, J. 
Šrámek a S. Ingr.  
372 Tamtéž, s. 5-7. 
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Ripka a ostatní z poslechu rádia dověděli o jednání Pétainovy vlády o příměří s 

Německem a o přijetí německých podmínek. Velitel lodi, kapitán Monamicq, 

neuposlechl rádiem zachycené výzvy, aby se okamžitě odebral do nejbližšího 

francouzského přístavu.373 

Podle rozhlasových zpráv se ukázalo, že situace v severní Africe je 

nejasná, a proto se kapitán rozhodl, že nepojede do Casablanky, ale do 

Gibraltaru, a tam se dohodne s Angličany, co bude dále. Do Gibraltaru dorazila loď 

v úterý 25. června 1940. Zde bylo rozhodnuto, že loď bude zařazena do konvoje s 

určením jet do Anglie. Na loď bylo podle H. Ripky naloženo asi 70 polských 

důstojníků a poddůstojníků z dělostřelecké školy, vedených mjr. Diewiszkem. Z 

Gibraltaru odjela loď 28. června 1940 ráno v konvoji, v němž kromě dvou 

doprovodných válečných lodí, bylo celkem dvanáct dopravních lodí. Dne 7. 

července 1940 dorazila loď bez problémů do Liverpoolu. Po příjezdu upozornil H. 

Ripka britskou policii na některé civilní osoby, které nikdo neznal a které se zdály 

podezřelé, z nichž asi čtrnáct bylo policií zadrženo.374 

 

Evakuace z Francie se stala později předmětem mnoha dohadů a 

spekulací. Evakuaci civilních osob měla zajišťovat Správa pro zahraniční věci, 

kterou řídil Š. Osuský, tíhu však nesla především Vojenská správa, ačkoli 

evakuace civilních osob nespadala pod její pravomoc. 

O to, kdo měl na evakuaci největší zásluhy a kdo nesl zodpovědnost za 

některá pochybení, se v Londýně dostali do sporu Š. Osuský s několika 

probenešovsky orientovanými politiky. Š. Osuský tvrdil, že evakuaci organizovalo 

především československé vyslanectví v Paříži. Osuský prohlašoval, že o 

evakuaci jednal s francouzským ministerstvem zahraničních věcí, na základě 

čehož byl potom francouzským ministerstvem národní obrany vydán plk. Kalinovi 

evakuační rozkaz a byly poskytnuty lodě Forbin a Condé.375 

Spor vyvrcholil na schůzi Státní rady ve dnech 1. a 2. července 1941. S. 

Ingr, H. Ripka, J. Slávik a V. Klecanda se ostře postavili proti Š. Osuskému s tím, 

že nespolupracoval s ČSNV a že neintervenoval v jeho prospěch u francouzské 

vlády. V. Klecanda tvrdil, že Š. Osuský nedělal při evakuaci z Paříže do Bordeaux 

                                                 
373 Tamtéž, s. 7-8. 
374 Tamtéž, s. 8-9.  
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nic, že neobstaral pro úředníky výboru potřebné dokumenty a že lodě Forbin a 

Condé zabezpečili H. Ripka a J. Slávik.376 

 Dne 3. října 1941 pak poslal J. Šrámek dopis E. Benešovi, který podepsali 

H. Ripka, F. Němec, J. Bečko, E. Outrata, J. Slávik, L. Feierabend, J. Nečas a R. 

Viest, ve kterém bylo vyjádřeno, že za stávajících rozporů není nadále spolupráce 

Š. Osuského na vládní činnosti možná.377 

 Přetrvávající spory měly podle Š. Osuského za cíl zdiskreditovat jeho 

činnost ve Francii a odstranit ho tím z politiky: „štyria členovia Národného výboru, 

gen Ingr, dr. Slávik, dr. Outrata a dr. Ripka, a prof. Klecanda, budú jednomyselne 

tvrdiť, že som evakuáciu sabotoval. Proti ich spontánnemu obvineniu bude iba môj 

ojedinelý hlas. Päť hlasov proti jedinému! A ortieľ nado mnou bude vynesený. 

Dobre vypočítaný komplot, ktorý podľa vyjadrenia sa jednoho zo zúčastnených – 

ma za účel ‚oddělat Osuského‛!”378 Zvláště H. Ripku v Londýně Š. Osuský 

obviňoval z toho, že se svými propagačními metodami snažil ve Státní radě 

vyvolat dojem, že Š. Osuský byl „mnichovákem” a že ve Francii s „mnichováky” 

sympatizoval.379 

Nejzávažnějším důsledkem zmatků kolem evakuace z Francie však nebyly 

následující osobní spory, ale především to, že v Paříži byla zanechána část 

archivních materiálů, které po obsazení Francie využilo Gestapo k zatýkání v 

protektorátu.  

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
375 Michálek, S.: Diplomat Štefan Osuský. Bratislava, VEDA, 1999, s. 154. 
376 Tamtéž, s. 155.  
377 Tamtéž, s. 157. Z úřadu státního ministra odvolal Š. Osuského prezident E. Beneš pro dlouhodobou 
neúčast na zasedáních vlády definitivně dne 31. března 1942.  
378 Osuský, Š.: Pravda víťazí! Londýn, Pravda, 1942, cit. dle s. 10. 
379 Tamtéž, s. 4.  
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6. Ripka v londýnském exilu. Koncepce 
československé zahraniční politiky 

 
„Tím, že ujednáváme a utvrzujeme spojenectví se Sovětským 

svazem, tím, že pěstujeme a prohlubujeme přátelskou spolupráci se 

západními mocnostmi, tím, že orientujeme svou hospodářskou politiku na 

všechny strany do celého světa, tím, že usilujeme o zajištění trvalé 

součinnosti mezi Západem a Východem – tím vším ovšem sledujeme 

především vlastní národní zájem Československa; Masaryk a Beneš 

vytvořili výraznou koncepci naší politiky, spočívá právě v tom, že vlastní 

národní zájem je nerozlučně spojován s obecným zájmem evropským a 

přímo chápán jako jeho nedílná část. Jsme přesvědčeni, že takovouto 

politikou sloužíme zároveň mírovým a bezpečnostním potřebám celé 

Evropy.”380 

 

 

6. 1. Státním tajemníkem a od října 1941 státním ministrem v 

čs. exilovém ministerstvu zahraničních věcí 

 
Až po porážce Francie v červnu 1940 vznikla příhodnější situace pro uznání 

československé prozatímní vlády. Rozhodující postavou se stal E. Beneš, který v 

Londýně dojednával podrobnosti evakuace československých vojáků, o které měla 

Velká Británie po kapitulaci svého pevninského spojence pochopitelný zájem. E. 

Beneš spojil jednání vojenského charakteru s uznáním prozatímní vlády. 

Navržená prozatímní vláda měla být podle Benešova memoranda z 21. června 

1940 pokračovatelkou Československého národního výboru. E. Beneš 

agrumentoval tím, že příchozí československé vojáky a civilisty může řídit jedině 

                                                 
380 Ripka, H.: S Východem a Západem. Londýn, Čechoslovák, 1944, s. 63. 
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prozatímní vláda. Dne 21. července 1940 byla britským ministrem zahraničních 

věcí lordem Halifaxem uznána československá prozatímní vláda.381 

I přes deklaraci kontinuity prozatímní vlády s pařížským ČSNV se 

odlišovalo vytvořené ministerstvo zahraničních věcí, do jehož činnosti se Hubert 

Ripka ihned zapojil, od pařížské Správy pro službu zahraničních věcí. Ministerstvo 

zahraničních věcí prakticky vůbec nenavazovalo na svého pařížského 

předchůdce, což svědčilo o rozporech E. Beneše se Š. Osuským.382 Vznikem 

ministerstva zahraničních věcí byl vliv Š. Osuského na zahraniční politiku 

zásadním způsobem omezen. 

Do čela ministerstva zahraničních věcí se postavil Jan Masaryk, jehož úřad 

byl podle britského vzoru doplněn státním tajemníkem, jímž se stal jmenovacím 

dekretem ze dne 22. července 1940 Hubert Ripka.383 Jednalo se o věcnou dělbu, 

kde H. Ripka dostal do kompetence informační a propagační službu ministerstva, 

které od prosince 1940 sídlilo v Fursecroft Court na londýnské George Street. 

Obdobně jako ministr J. Masaryk měl i státní tajemník H. Ripka svůj vlastní 

kabinet, který vedl Ripkův osobní tajemník I. Ducháček. Pod státního tajemníka H. 

Ripku spadal tzv. informační odbor, jehož vedoucím úředníkem jmenoval Ripka J. 

Krause. Informační odbor. Informační odbor ministerstva zahraničních věcí, který 

se svým rozsahem blížil téměř samostatnému ministerstvu informací, se dělil na 

šest oddělení. V čele zpravodajského oddělení stál K. Kříž, kterému podléhala 

také ČTK. Zpravodajské oddělení vydávalo politický přehled pro potřeby 

ministerstva, sledovalo zahraniční tisk, spolupracovalo se zahraničními tiskovými 

agenturami a britským ministerstvem informací. Rozhlasové oddělení, jehož 

hlavním úkolem byla příprava materiálů pro československé vysílání v BBC, vedl 

J. Körbel. V čele „amerického” oddělení byl V. Beneš. Oddělení se staralo o 

přípravu propagačních materiálů pro Spojené státy. Úkolem 

zahraničněpropagačního oddělení, kde pracovali bývalí tiskoví atašé několika 

                                                 
381 Kuklík, J.: Vznik Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v 
letech 1939-1940, c. d., s. 108-111. Britská strana se však uznáním prozatímní vlády nehodlala vázat v otázce 
budoucích hranic, v otázce uznání Benešovy koncepce právní kontinuity a vyjímala z pravomoci 
československých úřadů osoby, které se nebyly z vlastní iniciativy ochotny podřídit, čímž byl řešen 
především problém československých Němců. Tamtéž, s. 113.  
382 Tamtéž, s. 120. 
383 První londýnská exilová vláda, jejíž předsedou se stal Msgre Jan Šrámek, sestávala z pěti rezortních 
ministrů, tří ministrů bez svěřeného rezortu (tzv. státních ministrů) a čtyř státních tajemníků. Vedle H. Ripky 
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vyslanectví Erban, Hejret, Steigerhof a další, bylo udržovat kontakt s ostatními 

exilovými vládami. Oddělení kulturní propagandy vedl G. Winter a oddělení 

vojenské propagandy vedl mjr. Koutník.384 

 

I přesto, že H. Ripka měl v mnisterstvu zahraničních věcí na starosti 

informační a propagační službu, zasahoval významným způsobem do 

mezinárodních jednání vedených jménem československé (do poloviny roku 1941 

prozatímní) vlády. Stávalo se tak do jisté míry paradoxem, že J. Masaryk dělal 

prostřednictvím svých neformálních vztahů mezi britskými a americkými 

politickými kruhy a z pozice syna T. G. Masaryka spíše propagandu, zatímco H. 

Ripka, který byl zodpovědný za propagandu, vykonával v dohodě s E. Benešem v 

mnoha ohledech zahraniční politiku. Nebylo tomu tak jen v době, kdy byl J. 

Masaryk mimo Londýn a kdy ho H. Ripka oficiálně zastupoval a kdy vystupoval 

jako úřadující ministr zahraničních věcí. Značná část diplomatického sboru i 

úředníci britského ministerstva zahraničních věcí záhy zjistili, že je lepší obracet 

se na Ripku než na Masaryka, chtěli-li brzké vyřízení záležitosti, s níž přicházeli. J. 

Masaryk se nerad pouštěl do podrobných diskuzí, protože by to znamenalo 

následné zdlouhavé projednávání s příslušnými politiky a referenty, což neměl v 

oblibě. Masarykovou předností bylo, že dovedl mnoho věcí vyřídit vtipem a 

prorazit cestu k jednání. Samotné jednání už musel většinou dělat někdo jiný. To 

byla silná stránka H. Ripky, který naopak vynikal systematičností, schopností 

vyjednávat a organizovat. 

Jak je patrné ze záznamů Benešova osobního tajemníka Eduarda 

Táborského, přenechával J. Masaryk značnou část úředních povinností a 

každodenní administrativní práce na H. Ripku i v době, kdy necestoval do 

Spojených států.385 J. Masaryk neskrýval, že úřad ministra zahraničních věcí přijal 

až poté, co mezi ním a E. Benešem bylo vyměněno několik telegramů a na 

Benešovo výslovné přání.386 

                                                                                                                                                    
v ministerstvu zahraničních věcí se státními tajemníky stali gen. Rudolf Viest v ministerstvu národní obrany, 
Ján Bečko v ministerstvu sociální péče a Ján Lichner v ministerstvu financí. 
384 Kuklík, J: Vznik československého národního výboru …, c. d., s. 120-122. Ministerstvo zahraničních věcí 
vykonávalo rovněž dohled nad vydáváním časopisu Čechoslovák a iniciovalo přeměnu Čechoslováka na 
vydavatelskou společnost, která zajišťovala publikaci československých tiskovin ve Velké Británii.  
385 Táborský, E.: Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha, Mladá fronta, 1993, s. 229. 
386 Feierabend, L. K.: Soumrak československé demokracie, díl I., s. 189, též Feierabend, L. K.: Politické 
vzpomínky, díl I., s. 90. 
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I přes značně odlišné povahové vlastnosti a pracovní metody (nebo možná 

právě proto) J. Masaryka a H. Ripky měla jejich spolupráce na ministerstvu 

zahraničních věcí principiálně kladné výsledky. J. Masaryk si byl vědom toho, že 

H. Ripka se stal jeho jen těžko nahraditelným spolupracovníkem. 

Také H. Ripka později vzpomínal na J. Masaryka jako na citlivého, 

vnímavého a inteligentního člověka. K osobě J. Masaryka Ripka dodával: „Pod 

prostým zevnějškem, který rád zdůrazňoval, skrýval Masaryk složitou a těžko 

postižitelnou povahu. Ačkoli skoro vždy stavěl na odiv až nápadnou veselost, měl 

ve skutečnosti sklon k melancholii. Jako skvělý a oslnivě duchaplný vypravěč platil 

často za člověka, který se rád baví. Ve skutečnosti byl mizantrop, a i když si příliš 

nevážil společnosti, přece – aniž si to přiznával – trpěl svou morální osamělostí. 

(…) Zdálo se, že se celý rozdává, a přece byl uzavřený a nesmělý i vůči svým 

přátelům. Měl nepopiratelné a neodolatelné osobní kouzlo, které bylo možná 

částečně výsledkem jeho složité povahy.”387 

Zřejmě právě značná odlišnost Masarykovy a Ripkovy povahy byla příčinou 

některých neshod a neporozumění, které však nikdy nebyly zásadního významu. 

Prokop Drtina ve svých pamětech vzpomíná na napjatou situaci mezi Masarykem 

a Ripkou poté, co Československo vypovědělo válku Maďarsku. Silný propagační 

a povzbuzující efekt mělo oznámení vládního rozhodnutí o vypovězení války 

rozhlasem do vlasti. Masaryk však odmítl do rozhlasu mluvit, a tak měl projev 

přečíst Ripka, kterého do rozhlasu doprovázel P. Drtina s J. Körblem. Podle P. 

Drtiny už Ripka čekal na zavolání do vysílací kabiny a pročítal si ještě naposled 

vládní prohlášení, když v tom do studia vešel J. Masaryk a oznámil Ripkovi, že si 

to rozmyslel a že přečte prohlášení do rozhlasu sám. „Zůstali jsme všichni tři (H. 

Ripka, P. Drtina a J. Körbel – DP) jako zkoprnělí, Ripka znatelně zbledl a beze 

slova odevzdal text Masarykovi.”388 

Naopak J. Masaryk si stěžoval na Ripkův bujarý život a značné holdování 

alkoholu.389 H. Ripka věnoval pozornost rovněž tomu, aby si na ministerstvu 

zahraničních věcí různými způsoby naklonil na svoji stranu úřednictvo. J. Masaryk 

                                                 
387 Ripka, H.: Únorová tragédie. Brno, Atlantis, 1995, s. 268-269. 
388 Drtina, P.: Československo – Můj osud, c. d., sv. I, kniha 2, s. 592. 
389 Srov.: Otáhalová, L., Červinková, M.: Dokumenty z historie …, c. d., díl I., dok. 168: Stížnost ministra 
zahraničních věcí československé prozatímní vlády J. Masaryka na chování ministra národní obrany S. Ingra 
a státního tajemníka Ripky, 7. května 1941.  

 135



nevěnoval těmto věcem pozornost, což mělo za následek nárůst Ripkovy 

oblíbenosti v ministerstvu.390 

 

 H. Ripka se již krátce po odchodu z Francie zapojil v Londýně nejen 

do propagační a informační činnosti, ale též do diplomatických jednání. Poté, co 

došlo k nejnutnějšímu organizačnímu uspořádání, bylo ministerstvo zahraničních 

věcí spolu s Kanceláří prezidenta republiky pověřeno úkolem zabezpečit rozšíření 

mezinárodního uznání prozatímní vlády a navázat diplomatické styky se státy po 

celém světě. Rozesláním nót, které oznamovaly vytvoření celého systému 

prozatímního státního zřízení tvořeného prezidentem, prozatímní vládou a Státní 

radou, byl pověřen H. Ripka.391 Jak Ripka upozornil na zasedání československé 

vlády 23. srpna 1940, byla v tomto ohledu situace do značné míry usnadněna 

britským uznáním československé vlády z 21. července 1940. Dalo se totiž 

očekávat, že další země se k britskému uznání připojí. Obnovení diplomatických 

styků tak mělo být podle H. Ripky žádáno tam, kde to poměry dovolí.392 

 

V následujícím období londýnského exilu se Hubert Ripka významným 

způsobem podílel na procesu „oduznání” mnichovské dohody Velkou Británií a 

Francií, které se protáhlo až do roku 1942.393 

Pro československou politickou reprezentaci představovala mnichovská 

dohoda porušení základních zásad mezinárodního práva, kterému neměla být 

přiznána žádná právní platnost. Postoj Velké Británie k argumentům 

československé politické reprezentace, která se odvolávala na Briand-Kellogův 

pakt, který zakazoval agresivní válku jako prostředek mezinárodní politiky, na Pakt 

Společnosti národů, československou ústavu z roku 1920 a v neposlední řadě na 

to, že Německo samo svým jednáním v březnu 1939 mnichovskou dohodu 

                                                 
390 Tamtéž, dok. 233: Rozhovor J. Smutného s E. Benešem o poměrech v ministerstvu zahraničních věcí, 15. 
srpna 1942. E. Beneš v rozhovoru s J. Smutným poznamenal, že považuje Ripku za natolik politicky 
vzdělaného, aby si uvědomil, kam by vedla cesta, která by směřovala ke konfliktu mezi ním (Ripkou) a J. 
Masarykem.  
391 První skupinu adresátů tvořila britská dominia – Nový Zéland, Jihoafrická unie, Austrálie a Kanada. 
Druhou skupinu tvořily exilové vlády sídlící ve Velké Británii – norská, polská, belgická a nizozemská. 
Všechny uznaly československé prozatímní zřízení do konce roku 1940. Kuklík, J.: Vznik Československého 
národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-1940, c. d., s. 122-123. 
392 Srov. Němeček, J.: Od spojenectví k roztržce. Praha, Akademia, 2003, s. 66. 
393 K procesu “oduznání” Mnichova nejlépe Kuklík, J.: Londýnský exil a obnova československého státu 
1938-1945. Praha, Karolinum, 1998, kap. IV, s. 109-135. 
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porušilo, nebyl zpočátku příliš vstřícný. První zlepšení nastalo 30. září 1940, kdy 

předseda britské vlády W. Churchill v rozhlasovém projevu v BBC poprvé veřejně 

prohlásil, že mnichovská dohoda je mrtva.394 

Dne 11. listopadu 1940 potvrdilo britské ministerstvo zahraničních věcí 

dopisem diplomatického zástupce u československé prozatímní vlády R. Bruce 

Lockharta, že se britská vláda necítí být vázána žádnými změnami hranic, tedy ani 

změnami dohodnutými v Mnichově. Velká Británie však ani nadále neučinila žádné 

oficiální prohlášení o neplatnosti mnichovské dohody. Bylo třeba ještě dlouhého 

jednání než se mezi britskou a československou stranou dospělo k dohodě. 

Hlavním vyjednavačem byl na československé straně vedle E. Beneše státní 

tajemník H. Ripka, který v této záležitosti jednal především s britským vyslancem 

P. Nicholsem a britským ministrem zahraničních věcí A. Edenem.395 

Hubert Ripka při rozhovorech s P. Nicholsem zdůrazňoval, že britské 

stanovisko k mnichovské dohodě není pro československou politiku důležité jen s 

ohledem na hranice, ale také pro celou příští politiku Československa. H. Ripka 

obratně argumentoval tím, že v zájmu poválečného Československa bude 

spolupráce se Sovětským svazem na jedné a Velkou Británií (resp. V. Británií a 

obnovenou Francií) na straně druhé. K takové politice však podle Ripky bylo 

nezbytné, aby Velká Británie sama do všech důsledků likvidovala Mnichov. 

„Nestane-li se tak, žádný československý zahraniční ministr nebude moci 

přesvědčit československý lid o nutnosti a výhodnosti spolupráce s Anglií a 

Západem.”396 

Podle H. Ripky by mohlo britským odmítnutím likvidace mnichovské dohody 

a nezaručením přirozených hranic s Německem vzniknout přesvědčení, že se za 

československé požadavky postavil jen Sovětský svaz, což by podle Ripky v 

konečném důsledku znamenalo oslabení pozice západních velmocí mezi 

Čechoslováky.397 

Při jednání s Brity o „oduznání” Mnichova se projevilo, že E. Beneš a H. 

Ripka přikládali mnichovské dohodě poněkud jiný význam, čehož si podle Ripky 

všiml P. Nichols. Britský vyslanec Ripkovi sdělil, že má dojem, že zatímco E. 

                                                 
394 Tamtéž, s. 109-123. 
395 Tamtéž, s. 124-128. 
396 NA, f. Hubert Ripka, k. 104, 1-5-19-3: Záznam jednání H. Ripky s P. Nicholsem, 24. března 1942, s. 3. 
397 Tamtéž, s. 4. 
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Beneš klade důraz na Mnichov, jde Ripkovi o jeho překonání, které by umožnilo 

pokračovat v politice spolupráce s Východem a Západem. Ripka vysvětlil P. 

Nicholsovi jistý rozdíl tím, že má k Mnichovu jiný psychologický poměr než E. 

Beneš,  protože byl pro to, aby se na podzim 1938 bojovalo za každou cenu. 

Ripkovo stanovisko bylo proto v tomto ohledu rozhodně ostřeji zahroceno proti 

Francii a Velké Británii než stanovisko E. Beneše. H. Ripka P. Nicholse upozornil, 

že si musí uvědomit, že nikdo nebyl tak vyhraněně orientován na spolupráci s 

Francií a Velkou Británií jako E. Beneš, takže Mnichov byl pro něho tragédií nejen 

politickou a morální, ale i v pravém slova smyslu osobní.398 

Novým impulzem pro československo-britská jednání o „oduznání” 

mnichovské dohody se staly zprávy o atentátu na R. Heydricha a o vyhlazení Lidic 

a Ležáků. Výsledkem jednání, která pak trvala až do srpna 1942, bylo nakonec 

kompromisní řešení, které reflektovalo odlišný právní názor britské strany na 

mnichovskou dohodu. Britové považovali smlouvu za právně vzniklou, která 

ztratila platnost teprve okamžikem jejího porušení Německem dne 15. března 

1939. Československé stanovisko o neplatnosti mnichovské dohody od samého 

počátku se až do konce války prosadit nepodařilo. Českoslovanská exilová 

reprezentace nechtěla riskovat zamítavou odpověď, a proto se s britským 

postojem spokojila a prohlásila záležitost za uzavřenou.399 

Pokud jde o informování veřejnosti o jednání o „oduznání” mnichovské 

dohody Velkou Británií, na kterém se H. Ripka v letech 1940-1942 podílel, je třeba 

konstatovat, že propaganda Ripkovy informační služby byla extenzivnější než by 

odpovídalo danému stavu. J. Stránský v této souvislosti kritizoval 

československou informační službu za to, že předbíhala skutečnosti, když na 

základě Churchillova rozhlasového projevu ze dne 30. září 1940, který však nebyl 

                                                 
398 Tamtéž, k. 104, ivn. č. 1-5-19-3: Zpráva H. Ripky o rozhovoru s P. Nicholsem, 17. dubna 1942. Ripka si 
tyto poznámky dopsal tužkou na průklep zprávy, jejíž originál byl odeslán E. Benešovi. K tužkou dopsanému 
záznamu si poznamenal: “toto neposláno p(anu) pres(identovi)”. Ripka si zde ještě zaznamenal: „Zatím co já 
rozlišuji vnitropolitický aspekt  Mnichova (t.j. válku a přímo tragickou otázku, zda národ se má za všech 
situací bránit válečně proti útokům nebo ne) od jeho aspektu mezinárodně-politického, t.j. od důsledků, jaké 
z toho vznikají pro příští naši zahraniční politiku, Beneš spojuje aspekty oba a často je vědomě i nevědomě 
zaměňuje.“ 
399 Kuklík, J.: Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945, c. d., s. 128-131. 
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oficiálním prohlášením vlády, hovořila o britském „oduznání” Mnichova. Podle J. 

Stránského hrozilo, že informační službě již nebude nikdo věřit.400 

 

Významnou součástí informační a propagační služby ministerstva 

zahraničních věcí, kterou řídil Hubert Ripka, bylo rozhlasové oddělení, které 

připravovalo písemné podklady pro československé vysílání v BBC. Důležitost 

vysílání vyplývala především z možnosti informačně a propagačně působit na 

obyvatele protektorátu.401 Již v druhé polovině roku 1940 se československé 

londýnské vysílání rozrostlo do rozměrů, jež zůstaly zhruba stejné až do konce 

války.  

Záhy po jmenování prozatímní vlády v červenci 1940 ustavil H. Ripka 

Poradní rozhlasový sbor. Učinil tak zvláště z taktických důvodů, aby si usnadnil 

situaci před kritikou rozhlasové činnosti, která se dala očekávat od řady členů 

Státní rady.402 Poradní rozhlasový sbor sledoval kvalitu rozhlasového vysílání, měl 

30-40 členů z politických, úředních a publicistických kruhů. Za předsedu si H. 

Ripka vybral Prokopa Drtinu, který mu byl politicky i osobně velmi blízký. P. Drtina 

zůstal předsedou Poradního rozhlasového sboru až do svého odjezdu s úřadem 

vládního delegáta do Moskvy v srpnu 1944.403 

Jak již ukázala první debata H. Ripky s P. Drtinou po jeho příjezdu do 

Paříže v únoru 1940, byl hlavním úskalím jejich spolupráce v rozhlasu odlišný 

názor na mnichovskou kapitulaci. Dne 1. října 1941 zaslal P. Drtina H. Ripkovi 

                                                 
400 Feierabend, L. K.: Soumrak československé demokracie, díl I., c. d., s. 241. Propagační charakter měly 
Ripkovy přednášky, které následovaly po ukončení jednání mezi britskou a československou stranou v otázce 
Mnichova. Dne 7. října 1942 proslovil H. Ripka v British Czechoslovak Friendship Clubu v Londýně 
přednášku o politickém a morálním významu odčinění Mnichova pro československý národ. Na přání Svazu 
československých legionářů v Londýně zopakoval H. Ripka přednášku dne 14. října 1942. Přednáška vyšla 
ještě téhož roku jako samostatná publikace – srov.: Ripka, H.: Likvidace Mnichova. Londýn, Čechoslovák, 
1942. H. Ripka v přednášce a publikaci zdůraznil především význam nóty britské vlády z 5. srpna 1942, dále 
nóty z 29. září 1942, která byla výsledkem jednání o „oduznání” Mnichova s Francouzi a v neposlední řadě 
na význam rozhovoru E. Beneše s V. M. Molotovem ze dne 9. června 1942, při němž Molotov potvrdil, že 
Sovětský svaz neuznává žádné územní změny Československa, ke kterým došlo v letech 1938 a 1939. 
401 O tom, že se to dařilo, svědčí i vtipy, které kolovaly v protektorátu na adresu londýnské čs. propagandy. 
Alespoň dva pro představu: „Píše se rok 1980. Dva poslední Češi jsou chováni v klecích, jeden v Jelením 
příkopu, druhý v zoologické zahradě. V Berlíně rozhoduje se konečně o žádosti o českou autonomii. Je 
zamítnuta a nařízeno poslední dva Čechy zastřelit. Je jim dovoleno splnění posledního přání. Chtějí se spolu 
rozloučit. Strážce taktně se odvrátí a tu nakloní se rychle jeden k druhému a významně zašeptá: ‚Dověděl 
jsem se, co včera hlásil Londýn - máme to dobrý!‛.“ Nebo: „Roku 2500 učí se dva studenti dějepisu. Jeden se 
ptá druhého: ‚Kdy žili ty dva diktátoři Hit... Hit... jak se jmenovali?‛ ‚Hitler a Mussolini? Ti přece žili v době 
Beneše Velikého!‛.“ NA, f. Hubert Ripka, k. 184, 1-50-9f: Zprávy z domova, 1940.  
402 K ustavujícímu zasedání československé Státní rady došlo 11. prosince 1940. 
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dopis o incidentu při Drtinově projevu v BBC dne 31. září 1941 s S. Grant-Duff. S. 

Grant Duff, která působila v té době jako úřednice v BBC nedovolila P. Drtinovi 

použít věty: „Ti (českoslovenští vojáci - DP) i svým ústupem (po Mnichovu – DP) si 

vynutili úctu a uznání světa.“ P. Drtina se hájil tím, že tento výrok nijak neškodí 

britským zájmům. S. Grant-Duff však dala P. Drtinovi najevo, že se domnívá, že 

mnichovská kapitulace nebyla správná.404 

P. Drtina dodal, že tato otázka je sporná i mezi Čechoslováky a že se staví 

proti tomu, aby funkcionář BBC dával pokyny, jaký má či nemá dát této otázce 

výklad. P. Drtinu překvapilo, že H. Ripka poznamenal (snad žertovně), že S. 

Grant-Duff měla v případě Drtinova projevu pravdu. P. Drtina proto žádal od H. 

Ripky písemné vysvětlení.405  

H. Ripka P. Drtinovi odpověděl: „Byl jsem velmi překvapen Tvým dopisem z 

10. září. Nemohl jsem očekávat, že věta žertovně pronesená v soukromém hovoru 

mezi těmi, které mohu pokládat za své přátele, dá podnět k tomu, abych byl 

vyzván k písemnému vyjádření“. H. Ripka se postavil za S. Grant-Duff. Podle H. 

Ripky nešlo o vměšování do vnitropolitických záležitostí, ale o sladění vysílání 

BBC s britskými stanovisky a zájmy.406 

 

Československé vysílání BBC nabylo již na podzim roku 1940 takového 

rozsahu, že se u mikrofonu vystřídala řada předních politiků a dalších osob 

společenského života československé londýnské emigrace. Pravidelnými 

komentátory se stali J. Masaryk, J. Stránský a P. Drtina (vystupoval pod 

pseudonymem Pavel Svatý). Častým řečníkem byl rovněž H. Ripka.407 

Hubert Ripka se v rozhlasových projevech soustředil na informování o 

aktivitách československého exilového státního zřízení, podával zprávy o 

výsledcích mezinárodních jednání a o situaci v armádě a nastiňoval možnosti 

poválečného uspořádání Evropy. V zásadě lze říci, že ke všem významným 

událostem v průběhu druhé světové války zazněl do vlasti Ripkův projev. Zřejmě 

                                                                                                                                                    
403 Drtina, P.: Československo, můj osud, c. d., sv. I., kniha 2., s. 547. 
404 NA, f. Hubert Ripka, k. 1, 1-1-13: Dopis P. Drtiny H. Ripkovi, 10. října 1941. 
405 Tamtéž. 
406 Tamtéž, Dopis H. Ripky P. Drtinovi, 15. října 1945. 
407 Seznam rozhlasových projevů H. Ripky v československém vysílání BBC viz Příloha XXI. V úplnosti je v 
Příloze XXII. otištěn text Ripkova rozhlasového projevu z 3. října 1941, který reagoval na události v 
protektorátu v souvislosti s příchodem zastupujícího říšského protektora R. Heydricha na podzim 1941. 
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ještě větší význam než stránce informativní přikládal H. Ripka význam 

propagandě. Značná část projevů byla totiž přednesena u příležitosti výročí 

významných událostí z historie národa, rovněž u příležitosti výročí narozenin T. G. 

Masaryka, E. Beneše, W. Churchilla a dalších. Ripkovy rozhlasové projevy měly 

potvrzovat správnost československé zahraniční akce pod vedením E. Beneše a 

zároveň povzbuzovat české obyvatelstvo protektorátu. Ripkovy projevy se stávaly 

propagační protiváhou nacistického vysílání pražského, mělnického a 

bratislavského rozhlasu. H. Ripka byl zastáncem útočnějšího způsobu vysílání, 

které by zárověň radikalizovalo smýšlení protektorátních Čechů vůči německému 

obyvatelstvu.408 

H. Ripka přednesl několik krátkých rozhlasových projevů též ve 

francouzském, jugoslávském a později rakouském vysílání BBC a několik projevů 

pro americký rozhlas.409 

 

K zlepšení mezinádorního postavení československého exilového zřízení 

došlo v souvislosti se závažnou válečnou změnou, kterou představoval vstup 

Sovětského svazu do války, ke kretému došlo po německém útoku z 22. června 

1941. Již 18. července 1941 byla uzavřena československo-sovětský smlouva, 

kterou Sovětský svaz uznával československou londýnskou vládu a prezidenta E. 

Beneše. Československá exilová vláda byla 18. července 1941 uznána rovněž 

britskou vládou.410 

Stabilizace mezinárodního postavení československé exilové vlády, která 

se dostala na stejnou úroveň jako ostatní exilové vlády, umožnila provést 

významné změny v jejím personálním složení a struktuře ministerstev. V rámci 

těchto změn byl Hubert Ripka jmenován dne 27. října 1941 státním ministrem v 

ministerstvu zahraničních věcí, kterým zůstal až do sklonku války. V době 

                                                 
408 Ripkovo jméno nebylo při rozhlasových projevech utajováno. Významnou součástí rozhlasového vysílání 
bylo rovněž připomínání zakázané kulturní tvorby. Vysílány byly výňatky divadelních her, úryvky oper a 
klasické hudby, citace literatury a recitace básní, což rovněž nezanedbatelně přispívalo k propagační strategii 
československého rozhlasového programu v BBC. 
409 Srov. Příloha XXI. 
410 USA uznaly československou londýnskou vládu pouze jako prozatímní a k definitivnímu uznání došlo až 
26. října 1942. 
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nepřítomnosti Jana Masaryka byl H. Ripka jeho zástupcem a jednal z titulu 

úřadujícího ministra zahraničních věcí.411 

 

Vedle diplomatických jednání a organizační činnosti v rámci ministerstva 

zahraničních věcí se H. Ripka věnoval celé řadě dalších aktivit. V průběhu války 

podával na schůzích ministerské rady a na schůzích Státní rady obšírné zprávy o 

mezinárodní situaci, zejména o válečných událostech, o diplomatických vztazích s 

ostatními zeměmi, o situaci v protektorátu, o činnosti a rozpočtu ministerstva 

zahraničních věcí atd. I nadále se věnoval přednáškové a publikační činnosti. 

Nezanevřel ani na svoji původní novinářskou profesi, o čemž svědčí příspěvky do 

týdeníku Čechoslovák.412 Kromě vlastních článků převážně se 

zahraničněpolitickou tématikou byly v Čechoslováku zveřejňovány rovněž části 

Ripkových projevů ve Státní radě či na schůzích exilových organizací a klubů, ale 

také části některých rozhlasových projevů. H. Ripka byl rovněž členem výboru 

hospodářských ministrů, který již v průběhu války projednával otázky hospodářské 

obnovy Československa a možnosti poválečné hospodářské expanze. Postupně 

se H. Ripka stával členem různých spojeneckých výborů. 

Hubert Ripka byl v Londýně rovněž jedním ze zakládajících členů lóže 

svobodných zednářů Jan Amos Komenský ve vyhnanství, jejímž Velikým mistrem 

byl dne 16. května 1941 zvolen Vladimír Klecanda. Dalšími členy lóže byli 

například J. Masaryk, L. Feierabend, J. Císař a F. Uhlíř.413 Hubert Ripka tak v 

tomto ohledu navázal na svoji účast v prvorepublikové zednářské lóži Pravda 

vítězí, jejímž členem se stal již roku 1931.414 

H. Ripka také rozhodoval o žádostech na pracovní uplatnění v rámci 

československého zahraničního zřízení, dále o vysokoškolských stipendiích, která 

udělovalo ministerstvo zahraničních věcí pro studium československých občanů 

(většinou studentek) na anglických univerzitách. 

                                                 
411 V říjnu 1943 byl H. Ripka rovněž zástupcem ministra průmyslu, obchodu a živností F. Němce v době jeho 
pobytu v USA. Obdobně byl zástupcem ministra financí L. Feierabenda v červnu 1944 (pobyt v USA) a 
prosinci 1944 (pobyt ve Francii). NA, f. Hubert Ripka, k. 45, 1-1-256-1o: Jmenovací dekrety. 
412 Seznam článků otištěných v týdeníku Čechoslovák viz Příloha XXIII. H. Ripka ve Velké Btitánii přispíval 
občasně rovněž do periodik Central European Observer, The Slavonic and East European Review a 
Contemporary Review.  
413 Čechurová, J., Kuklík, J.: Exil československých zednářů v Londýně za druhé světové války, in: 
Historický obzor IX.-X., 2004, s. 227.  
414 NA, f. Hubert Ripka, k. 45, 1-1-256-2n. 
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 V Lodnýně našel H. Ripka útočiště v bytě 20, Aldford House na Park Line, 

který obýval spolu s I. Ducháčkem a J. Fürthem. Ripkova manželka Noémi a 

synové, kteří bydleli od března 1939 u Noéminých rodičů na francouzském 

venkově, se do Velké Británie dostávali jinou cestou než H. Ripka. Až v srpnu a 

září 1940 se spolu s Francine Ducháčkovou, manželkou I. Ducháčka a J. 

Strimplovou, vdovou po bývalém československém vyslanci v Bruselu dostali 

vlakem přes Madrid do Lisabonu a odtud do Velké Británie. Nový domov nalezli 

Ripkovi synové a manželka v Oxfordu na Mansfield Road, kam za nimi H. Ripka 

jezdil na víkendy.415 

 V roce 1942 získal H. Ripka od ministerstva národní obrany osobní 

automobil.416 

 

 
 
6. 2. Jednání o československo-polskou konfederaci 
 
 Nejdůležitější diplomatická jednání, která vedla československá (do 

července 1941 prozatímní) vláda s ostatními exilovými vládami, byla jednání o 

československo-polskou konfederaci. Nejvážněji se o poválečném 

konfederativním (či dokonce federativním) svazku uvažovalo letech 1940-1942. 

Na vyjednávání s polskou exilovou vládou se významným způsobem podílel také 

Hubert Ripka. V druhé polovině války však jednání stále více narážela na 

společné nevyřešené otázky a zejména na stále narůstající odpor Sovětského 

svazu k jakýmkoli konfederačním plánům ve střední a jihovýchodní Evropě.417 

 Poprvé byla myšlenka federativního principu vyslovena již 18. listopadu 

1939 na schůzce E. Beneše s předsedou polské exilové vlády W. Sikorským. Dne 

2. prosince 1939 formuloval E. Beneš zásady společného československo-

                                                 
415 NA, f. Hubert Ripka, k. 3 a k. 262. 
416 AMZV, Londýnský archiv důvěrný, k. 245, čj. 5593/42. Vůz značky Packard nebyl majetkem MNO, ale 
byl mu dán k dispozici československým státním občanem ještě v Paříži a který se o něj již nepřihlásil. Vůz 
bylo třeba přihlásit jako normální civilní vozidlo a pojistit ho u civilní pojišťovny, neboť pojištění 
ministerstva národní obrany přestalo platit okamžikem převzetí civilní osobou. Záležitosti za H. Ripku 
zařizoval I. Ducháček, stejně jako záležitosti, které souvisely s londýnským bytem. 
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polského státu, který měl být založen na spolupráci parlamentů a výkonných vlád, 

vojenské spolupráce a celní a monetární unii. Za československo-polskou 

spolupráci se nejvíce stavěli J. Slávik a polský velvyslanec E. Raczyńský.418 

 Hubert Ripka, který vedl do roku 1940 důležitá diplomatická jednání s 

Poláky, tak navazoval na předchozí Benešovy rozhovory. I přesto, že již v Paříži 

tvořila významnou složku československo-polské spolupráce výměna informací, 

při níž Ripkova Správa pro službu informační zasílala polské vládě informační 

bulletiny, které shrnovaly vývoj situace na území Protektorátu Čechy a Morava a 

na Slovensku, H. Ripka se v Paříži pro kondeferaci výslovně neexponoval.419 

 Nová etepa vzájemných československo-polských vztahů byla zahájena 

polským uznáním československé prozatímní vlády, ke kterému došlo dopisem 

ministra A. Zaleského státnímu tajemníkovi H. Ripkovi z 5. srpna 1940 a Ripkovou 

odpovědí z 10. srpna 1940. H. Ripka kladl důraz především na potřebu uvést do 

souladu politiku obou stran, což bylo podle Ripky nezbytným předpokladem 

rozvoje další spolupráce, například tiskové. Na setkání ministra S. Strońského s J. 

Slávikem a H. Ripkou dne 16. září 1940 se H. Ripka vyjádřil dokonce v tom 

smyslu, že vidí možnost dorozumění také ve vztahu k Sovětskému svazu, a to na 

„základě společného ideologického boje s bolševismem”, což vyvolalo negativní 

reakci Slávika, po níž se podle Strońského již Ripka mírnil.420 

                                                                                                                                                    
417 K problematice vztahů československé a polské exilové reprezentace za druhé světové války 
nejpodrobněji: Němeček, J.: Od spojenectví k roztržce. Praha, Academia, 2003. 
418 Němeček, J.: Od spojenectví…, c. d., s. 49-50. 
419 Tamtéž, s. 52-53, 58. H. Ripka se v této době vyslovoval spíše pro širší spolupráci podunajských států, 
čímž se mělo působit především na Brity a Američany. Podle H. Ripky se mělo jednat především o 
spolupráci Československa, Maďarska, Rumunska a Jugoslávie. To, zda bude po válce možná spolupráce s 
Polskem, bylo podle H. Ripky těžko v dané chvíli rozhodnout. Srov.: Křen, J.: Do emigrace. Praha, Naše 
vojsko, 1963, s. 558. Hubert Ripka se v Paříži od podzimu 1939 do jara 1940 účastnil rovněž setkání 
pařížského Centra Danubien, které vzniklo na podporu podunajské federace. Schůzek se zúčastňoval rovněž 
M. Hodža. Srov.: Němeček, J.: Proti Benešovi!. Praha, Karolinum, 2004, s. 42.  
420 Němeček, J.: Od spojenectví k roztržce, c. d., s. 69, 87. V době od podepsání sovětsko-německého paktu v 
roce 1939 do vstupu SSSR do války v roce 1941 byl H. Ripka ostře proti politice Moskvy a proti příkazům 
moskevské centrály Kominterny určených československým komunistům. Jasně to vyjádřil v úvodníku 
Československého boje: Komunisté na staré cestě (roč. II., č. 6, 16. února 1940, s. 1). Kritizoval zde 
komunistickou revoluční ideu války jako srážky britsko-francouzského a nacistického imperialismu. H. 
Ripka odmítl výzvy komunistů, aby se dělnictvo soustředilo proti vlastním boháčům, v jejichž zájmu se 
podle komunistů válka vede. Odmítl heslo ‚proti háchovcům i benešovským přisluhovačům západního 
imperialismu‛. Podle H. Ripky tyto výzvy zbavovaly československé dělníky zdravého rozumu a kritického 
uvažování. Podle H. Ripky nebylo možné uvést jediný důkaz o tom, že by západní velmoci ohrožovaly 
svobodu československého národa. Za výhradního nepřítele označil Německo. „Komunisté nám doporučují, 
abychom spatřovali přirozeného spojence v Sovětském svazu a spoléhali na jeho pomoc. Žádají příliš mnoho: 
máme odmítat ty, kteří bojují proti našim vrahům, a spoléhat máme na ty, kteří ‚neutrálně‛ přihlížejí k tomu, 
jak nacisté plení, rdousí a hubí náš lid?” Podle H. Ripky se tato taktika dostala do rozporu se smýšlením 
většiny národa i dělnictva. Podle H. Ripky se nebojovalo pro to, aby se násilnické panství nacistů zaměnilo 
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 Již zcela v intencích československo-polské spolupráce byl Ripkův projev 

na recepci v Polském domě v Londýně dne 9. října 1940, kterého se zúčastnili 

polský prezident W. Raczkiewicz, E. Beneš, britský ministr pro hospodářské 

vedení války H. Dalton a další. Podle H. Ripky: „(…) Září 1938 a září 1939 

potvrdily s drsnou přesvědčivostí, že měl pravdu Masaryk, když za poslední války 

hlásal, že není svobodné Polsky bez svobodného Československa a naopak. Nyní 

jde o to, abychom připravovali novou stavbu polsko-československého svazku, 

stavbu, která nikomu nepřekážejíc, byla by organicky začleněna do příští nové 

Evropy, takže by usnadňovala a zajišťovala nové uspořádání evropské, které musí 

být založeno na zásadách práva, vzájemného respektu a svobody individuální i 

sociální.”421 

  

H. Ripka se v následujícím období stal na československé straně jedním z 

největších zastánců československo-polské spolupráce a všemožně usiloval o její 

rozšíření. Spolu s E. Benešem, J. Masarykem a J. Slávikem jednal s předními 

polskými politickými představiteli, ministerským předsedou W. Sikorským, 

velvyslancem E. Raczyńským, ministrem zahraničí A. Zaleským, ministrem S. 

Strońským a dalšími. Velmi přátelský a důvěrný vztah měl H. Ripka především s 

E. Raczyńským, se kterým projednával i řadu pro obě strany nepříjemných otázek, 

především hraničních. Jednoho z vrcholů dosáhla vzájemná jednání 11. listopadu 

1940, kdy bylo podepsáno oficiální československo-polské prohlášení o záměru 

vytvořit konfederativní svazek.422  

 H. Ripka vyjednával o organizaci československo-polské spolupráce, o 

personálním zastoupení československé strany ve smíšených československo-

polských výborech a o činnosti těchto výborů.423 Spolu s J. Masarykem informoval 

                                                                                                                                                    
za násilnickou diktaturu komunistů. Ostré Ripkovy výroky na účet Sovětského svazu v době před jeho 
vstupem do války a v souvislosti se sovětsko-finskou válkou se staly později předmětem kritiky 
československých komunistů.  
421 Tamtéž, s. 88. Projev byl otištěn v Čechoslováku, roč. II., r. 1940, 18. října: Poláci a Čechoslováci v 
Londýně. Velká manifestace polsko-československého přátelství. 
422 Druhým významným mezníkem československo-polské spolupráce byla společná deklarace o základních 
principech československo-polské konfederace ze dne 19. ledna 1942 (vyhlášena 23. ledna 1942). Deklaraci 
za československou stranu podepsal H. Ripka. Srov.: Šťovíček, I.: Československo-polská jednání o 
konfederaci 1939-1944. Praha, HÚ AČR, 1994, díl II., dok. 86: Deklarace vlád ČSR a Polska, 19. ledna 
1942. Text deklarace otištěn jako Příloha XXIV. 
423 Srov.: Šťovíček, I.: Československo-polská jednání o konfederaci 1939-1944, c. d., díl I., dok. 35: Záznam 
H. Ripky o jednání s polskými politiky, 10. prosince 1940.  
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vládu a Státní radu o jednáních.424 Sám se účastnil práce několika výborů. Byl 

členem koordinačního výboru, politicko-právního výboru (výbory pro stálou 

spolupráci) a smíšeného diplomatického výboru, smíšeného informačního 

výboru425 (výbory pro běžnou spolupráci). Koordinační výbor se poprvé sešel 31. 

ledna 1941, činnost jednotlivých smíšených výborů pak byla zahájena na jaře 

1941.  

 Koordinační výbor měl na starosti řízení práce jednotlivých smíšených 

výborů, měl se také zabývat otázkou československo-polských hranic, která byla – 

především z důvodu sporu o Těšínsko – vážným problémem rozvoje vzájemné 

československo-polské spolupráce. Jednání koordinačního výboru v hraničních 

otázkách mělo sjednocovat tiskovou a propagační činnost obou stran v této 

záležitosti.426 

 I přesto, že H. Ripka tvrdil, že československo-polská konfederace nebyla 

namířena proti Sovětskému svazu a že byla již od začátku podmíněna přátelským 

vztahem k SSSR, výklad v Státní radě dne 7. března 1941, tedy ještě před 

vstupem Sovětského svazu do války, ukázal, že původním záměrem konfederace 

byla ochrana proti zasahování Německa, ale i SSSR do středoevropských 

poměrů. H. Ripka ve své řeči zdůraznil, že hlavním nebezpečím pro 

středoevropské národy je Německo a dodal: „Politiku proti Rusku dělat nebudeme, 

nevystoupí-li Rusko proti nám. Budeme usilovat o přátelský poměr k Rusku, i když 

nevíme, zda se to podaří. Máme plné porozumění pro polské stanovisko. Poláci 

byli napadeni. Uvítali bychom na polské straně pokus o vyrovnání sporů s 

Ruskem. (…) Spojuje nás (s Polskem – DP) odmítavé stanovisko proti komunismu 

a výbojným plánům Komunistické internacionály. Chceme být přehradou proti 

pangermanismu i proti výbojnému sovětskému bolševictví.”427 

                                                 
424 Srov. např.: NA, f. Hubert Ripka, k. 85, 1-2-1/1: Výklad ministra J. Masaryka a státního tajemníka H. 
Ripky o československo-polských vyjednáváních ve Státní radě, 6. března 1941. Tamtéž, k. 96, 1-4-2: 
Výklad H. Ripky na 36. schůzi ministerské rady, 7. listopadu 1941. 
425 Hlavní pozornost informačního výboru se soustředila na spolupráci informačních úřadů obou vlád v 
Londýně i jinde. Zvláštní péči věnoval výbor organizaci propagační spolupráce v USA. 
426 Šťovíček, I.: Československo-polská jednání …, c. d., díl I., dok. 46: Protokol 2. schůze koordinačního 
výboru československo-polského, 12. února 1941. 
427 Němeček, J., Nováčková, H., Šťovíček, I., Tejchman, M.: Československo-sovětské vztahy v 
diplomatických jednáních 1939-1945. Praha, SÚA, 1998, díl I., dok. 77: Výňatek ze zápisu výkladu H. Ripky 
o československo-polských jednáních ve IV. zasedání Státní rady, 7. března 1941. H. Ripka podal na 
zasedání Státní rady rovněž výklad o organizaci práce ve smíšených československo-polských výborech. 
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 Hlavní zásady československo-polské spolupráce shrnul H. Ripka na čtvrté 

schůzi koordinačního výboru: 1, Koordinace zahraniční politiky, zejména pokud jde 

o poměr k Sovětskému svazu a Maďarsku. 2, Loajalita ke stanovisku druhé strany 

ve všech otázkách, v nichž ještě nebylo dosaženo jednotné stanovisko. 3, Potřeba 

přímé dohody o československo-polské hranici. 4, Nezbytnost vnitřního vyrovnání 

politických, hospodářských, sociálních a kulturních poměrů v obou státech. 5, 

Nutnost připravení podrobných plánů o příštím svazku obou států, přičemž 

konečné rozhodnutí mělo být vyhraženo kompetentním ústavním orgánům 

osvobozených národů. H. Ripka proto navrhl, aby po předběžných dohodách mezi 

E. Benešem a W. Sikorským schválil koordinační výbor toto prohlášení: „Polská a 

československá vláda se dohodly připravit ve střední Evropě nový mezinárodně 

politický organismus a proto ukládají koordinačnímu výboru, aby přikročil ke 

konkrétní diskusi o základních zásadách připravovaného konfederačního sdružení 

Československé a Polské republiky.”428 

 Hubert Ripka byl přesvědčen, že utvoření nového československo-polského 

systému bude mít rozhodující význam pro organizování poměrů ve střední Evropě. 

Podle H. Ripky bylo potřeba jít co nejdále a jednat velmi konkrétně.429 

 Rozvíjející se československo-polská spolupráce však začala čím dál více 

znepokojovat sovětské politické představitele. Již týden po Ripkově projevu v 

koordinačním výboru dne 4. listopadu 1941 se ho na stav jednání dotazoval 

sovětský vyslanec A. J. Bogomolov. H. Ripka mu při rozhovoru stručně řekl, v 

jakém stádiu je jednání s Poláky, zaroveň přislíbil, že Bogomolovi při nejbližší 

příležitosti poví detaily. H. Ripka si povšiml, že Sověti sledují celou věc se 

značnou nedůvěrou a proto se rozhodl, že A. J. Bogomolovi dá svůj výklad, který 

měl v koordinačním výboru, aby z něho poznal, jaké je skutečné československé 

stanovisko a postup.430 

 H. Ripka při rozhovorech se sovětskými představiteli stále více upozorňoval 

na to, že československo-polská jednání nejsou z československé strany 

                                                 
428 Šťovíček, I.: Československo-polská jednání …, c. d., díl II., dok. 73: Protokol 4. schůze koordinačního 
výboru československo-polského, 4. listopadu 1941, cit. dle s. 210. Celý výklad H. Ripky na 4. schůzi 
československo-polského koordinačního výboru otištěn tamtéž, dok. 74. 
429 Tamtéž, s. 212. 
430 Němeček, J. a kol.: Československo-sovětské vztahy…, c. d., díl I., dok 112: Záznam H. Ripky o 
rozhovoru s A. J. Bogomolovem, 12. listopadu 1941. H. Ripka pak Bogomolovi svůj výklad z koordinačního 
výboru ze dne 4. listopadu 1941 předal, srov.: tamtéž, dok. 131, s. 278. 
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namířena proti Sovětskému svazu. Při rozhovoru se sovětským legačním radou I. 

A. Čičajevem H. Ripka zdůraznil, že československá politická reprezentace chce i 

nadále informovat Sovětský svaz o československo-polských jednáních. „Máme 

zájem na tom, aby Rusové věděli, že nedáme souhlas k ničemu, co by bylo proti 

jejich zájmu.”431 

 I. A. Čičajev Ripkovi odpověděl, že sovětští představitelé jsou si toho 

vědomi a že referoval do Moskvy v tom smyslu, že mezi malými spojenci našli u 

Čechů nejlepší přijetí a největší porozumění.432  

 Dne 30. ledna 1942 informoval H. Ripka rovněž vyslance A. J. Bogomolova, 

který si Ripku pozval k objasnění československo-polské deklarace z 19. ledna 

1942. H. Ripka byl překvapen Bogomolovým rozladěním vůči Polákům a 

poznamenal, že ho před podepsáním deklarace včas informoval o jejím obsahu i 

dosahu. H. Ripka upozorňoval na to, že se jednalo o pokračování politiky, o které 

byli zástupci SSSR vždy informováni. Bogomolov však vyjádřil znepokojení nad 

tím, že Poláci usilují o to, aby součástí konfederace byla i Litva. H. Ripka 

Bogomolova ujistil, že pro československou stranu nepřichází v úvahu, aby 

součástí konfederace byly baltské státy, které neleží v oblasti, která je spojena s 

československými zájmy.433 

 Počátkem léta 1942 v obdobném smyslu informoval E. Beneš V. M. 

Molotova, že nebude souhlasit s konfederací, která by byla nepřátelská k SSSR. 

E. Beneš Molotova ujistil, že mezi Československem a Polskem se zatím jedná o 

deklarace, nikoli o smlouvy.434  

Pod tíhou nevyřešených sporů o Těšínsko a zejména se vzrůstajícím 

vlivem Sovětského svazu, který se již od počátku stavěl k československo-

                                                 
431 Němeček, J. a kol.: Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945. Praha, SÚA, 
1998, díl. I, dok. 119: Záznam J. Krause o rozhovoru H. Ripky s I. A. Čičajevem, 9. prosince 1941, cit. dle s. 
254. H. Ripka měl o tomto stanovisku na schůzi koordinačního výboru informovat také Poláky. 
432 Tamtéž.  
433 NA, f. Hubert Ripka, k. 104, 1-5-19-3, č. j. 445/dův/42, Věc: Československo-polská deklarace z 19. 
ledna 1942 – Stanovisko SSSR. Jak vyplývá ze zprávy H. Ripky E. Benešovi o rozhovoru s A. J. 
Bogomolovem, ujistil Ripka sovětského vyslance, že otázka baltských zemí byla vyřešena jejich připojením 
k SSSR. Ripka zdůraznil, že Československo ve všech svých projevech počítá se Sovětským svazem a 
oceňuje význam Sovětského svazu pro středoevropskou politiku. Podle H. Ripky československá vláda v 
tomto ohledu informovala loajálně Sovětský svaz o veškerých připravovaných politických akcích. 
Bogomolov nato reagoval, že se nejedná ze strany SSSR o nedůvěru k československé politice a že si váží 
upřímnosti, se kterou se setkává u E. Beneše a H. Ripky. Mělo se jednat jen o ověření některých detailů, které 
mu nebyly zcela jasné. Srov.: Šťovíček, I.: Československo-sovětské vztahy …, c. d., díl I., dok. 143: Zpráva 
H. Ripky pro E. Beneše o rozhovoru s A. J. Bogomolovem, 28. února 1942. 
434 Němeček, J.: Od spojenectví k roztržce, c. d., s. 175. 
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polským plánům značně rezervovaně, se činnost československo-polských 

smíšených výborů věnovala postupně stále více formálním záležitostem, které 

souvisely s personálním obsazením atd. na úkor konkrétní práce. Od jara 1942 

bylo patrné ochlazování československo-polských vztahů, na což H. Ripku 

upozornil velvyslanec E. Raczyńský dne 27. dubna 1942. Stále větší pozornost 

byla při vzájemných jednáních věnována sporným bodům než společným zájmům. 

Bylo patrné, že H. Ripka při jednání s Poláky již v této době nebyl tak vstřícný k 

oboustrannému požadavku, aby sporné otázky nebyly v zájmu loajality otevírány. 

Vzhledem k měnící se mezinárodněpolitické situaci upozorňoval spíše na body, 

které stály v cestě československo-polské konfederaci. Čím více se polská exilová 

reprezentace dostávala do střetu se Sovětským svazem (zejména v otázce 

polských východních hranic), tím méně měla československá politická 

reprezentace zájem přebírat iniciativu ve vzájemných jednáních. Navíc Poláci 

nehodlali udělat vstřícný krok v otázce Těšínka, která byla pro československou 

stranu vedle požadavku na úpravu polsko-sovětských vztahů předpokladem 

dalšího jednání. 

 Oficiální zvrat v postoji sovětské vlády přinesl Bogomolův rozhovor s J. 

Masarykem dne 15. července 1942. Bogomolov vyjádřil, že podle sovětské vlády 

československo-polská konfederace není na prospěch míru Evropy a že se 

sovětská vláda vyslovuje proti jakémukoli konfederačnímu plánu v této době.435 

 H. Ripka byl tou dobou v Liverpoolu, kam odjel otevírat československý 

pokoj v British Councilu, ale když se druhý den vrátil do Londýna, shodl se s E. 

Benešem, že Bogomolovo sdělení je překvapující, že se dosud ze strany Sovětů 

jednalo o výhrady, nikoli o striktně negativní stanovisko. Shodli se na tom, že celá 

tato taktika je hloupá a že Sovětům nepřinese nic pozitivního.436 

 O tom, že na jisté formě konfederativního uspořádání ve střední Evropě 

měli zájem Britové svědčí, že P. Nichols nabídl H. Ripkovi, že by britský ministr 

zahraničí A. Eden mohl o záležitosti promluvit s I. M. Majským. H. Ripka však P. 

                                                 
435 Němeček, J. a kol.: Československo-sovětské vztahy…, c. d., díl I., dok. 178: Záznam Ministerstva 
zahraničních věcí o rozhovoru J. Masaryka s A. J. Bogomolovem, 15. července 1942. 
436 Tamtéž, díl I., dok. 179: Výňatek záznamu H. Ripky o rozhovoru s E. Benešem, 16. července 1942. 
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Nicholse požádál, aby zatím nic nepodnikal, že je potřeba si záležitost ujasnit 

nejdříve přímo se sovětskými představiteli.437 

 Dne 27. července 1942 pozval H. Ripka A. J. Bogomolova na večeři. A. J. 

Bogomolov začal sám vykládat o polských věcech a ujišťoval, že SSSR žádnou 

politiku nepřátelsky zahrocenou proti demokraciím dělat nebude. Při spojenecké 

politice SSSR s Velkou Británií ztratilo proto podle Bogomolova z československé 

strany jednání s Poláky raison d´être. „Sovětské kruhy, které jsem podrobně o celé 

věci informoval a konzultoval, jsou přesvědčeny, že konfederace polsko-

československá je míněna jako prostředek a nástroj proti Sovětském svazu. 

Všechny konfederační plány ve střední Evropě mají protisovětské čertovo kopýtko. 

My jsme definitivně proti těmto všem plánům. Středoevropské národy nepotřebují 

žádných konfederací, ostatně po válce budou mít především starosti o zajištění 

svých hranic, o zabezpečení své politické nezávislosti a o hospodářskou 

rekonstrukci a nebudou mít ani času, aby se staraly o nějaké konfederace a 

nebudou mít na tom také žádného zájmu. (...) My víme dobře, že československý 

lid si nepřeje konfederace s Poláky, ale že si přeje úplné zajištění své nezávislosti 

v předmnichovských hranicích.“438  

A. J. Bogomolov rovněž připomněl, že se Poláci staví proti tomu, aby bylo 

Československu vráceno Těšínsko, o kterém Sověti vědí, že ho Československo 

potřebuje pro svou hospodářskou nezávislost. Bogomolov Ripkovi opakovaně 

sdělil, že Sovětský svaz bude mít s Československem společné hranice, která 

umožní, aby Rudá armáda poskytla přímou pomoc na zajištění československé 

nezávislosti proti Německu. Aliance se SSSR bude podle Bogomolova daleko 

silnější zabezpečení československé nezávislosti než konfederace s Polskem. 

Podle H. Ripky bylo z rozhovoru patrné, že si v Moskvě přejí, aby jednání s Poláky 

byla odložena nebo přerušena. Cílem bylo podle H. Ripky dostat Poláky do úplné 

mezinárodní izolace.439 

 

                                                 
437 Tamtéž, díl I., dok. 181: Výňatek ze záznamu H. Ripky o rozhovoru s P. B. Nicholsem, 23. července 
1942. O sovětských námitkách proti jednání s Poláky H. Ripka informoval P. Nicholse 29. července s tím, že 
si československá politická reprezentace přeje, aby Sověti svůj nesouhlas vyjádřili přímo Britům, s čímž P. 
Nichols podle Ripky souhlasil, srov. pozn č. 1 k dok. 181, s. 371. 
438 Tamtéž, díl I., dok. 182: Záznam H. Ripky o rozhovoru s A. J. Bogomolovem, 27. července 1942. 
439 Tamtéž.  
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 Sovětské ujišťování o tom, že SSSR je pro obnovení silného a nezávislého 

Československa v předmnichovských hranicích bylo pro československou 

exilovou reprezentaci větší zárukou než kombinace s československo-polskou 

konfederací. Zahraničněpolitické úsilí se proto od přelomu let 1942 a 1943 začalo 

stále více orientovat na uzavření spojenecké smlouvy se Sovětským svazem. Již v 

druhé polovině prosince 1942 vytvořil H. Ripka první pracovní návrh smlouvy o 

spojenectví, spolupráci a vzájemné pomoci.440 Následovala jednání E. Beneše a 

H. Ripky s Brity, jejichž cílem bylo změnit odmítavé stanovisko k československo-

sovětské smlouvě. H. Ripka argumentoval především tím, že čím je méně 

pravděpodobné, že se urovná spor mezi SSSR a Polskem, tím je pro 

československou stranu obtížnější oddalovat dohodu se SSSR.  

Československo-sovětské smlouvy bylo dosaženo na oficiální návštěvě E. 

Beneše v SSSR, na kterou se po několikaměsíčních odkladech vydal dne 22. 

listopadu 1943. Československo-sovětská spojenecká smlouva přesto zůstala 

otevřena směrem k Polsku a měla se stát jakýmsi základem pro tripartitní 

československo-polsko-sovětskou smlouvu, jak o to měl na mysli zejména E. 

Beneš. 

Tři dny poté, co E. Beneš podepsal dne 12. prosince 1943 v Moskvě 

smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a 

SSSR, vyložil Hubert Ripka ve Státní radě mezinárodní význam smlouvy. 

Vyzdvihl, že pojenectví uzavřené v Moskvě již není vázáno paktem sovětsko-

francouzským ani jednáním ve Společnosti národů, jak tomu bylo ve smlouvě z 16. 

července 1935. Uzavřením smlouvy se podle H. Ripky podařilo definitivně zabránit 

německému Drang nach Osten, který zároveň znamená Drang nach Westen. H. 

Ripka ve svém projevu vyjádřil přesvědčení, že SSSR vyjde z války jako silná 

velmoc, která bude opírat své velmocenské postavení nejen o rozlohu svého 

území a počet obyvatelstva, ale především o vojenský potenciál, rostoucí 

hospodářské prostředky a sociální prosperitu. Podepsání smlouvy podle H. Ripky 

vyvrátilo podezření, že Sovětský svaz má úmysl bolševizovat sousední evropské 

země nebo je dokonce anektovat. Naopak se Sovětský svaz smlouvou zavázal 

respektovat nezávislost Československa a nevměšovat se do jeho vnitřních věcí. 

                                                 
440 Publikováno tamtéž, díl I., dok. 209: Návrh smlouvy o spojenectví, spolupráci a vzájemné pomoci mezi 
Československem a SSSR zpracovaný H. Ripkou, 20. prosince 1942.  
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Na závěr H. Ripka dodal, že smlouva bude mít i význam hospodářský a že jí bude 

Československo chráněno před hospodářskou převahou Německa.441 

 Hubert Ripka, který původně schvaloval a připravoval československo-

polskou konfederaci, se stal od druhé poloviny roku 1943 obhájcem 

československo-sovětské smlouvy. Stal se za to terčem útoků mnoha opozičních 

československých politiků v exilu, například Š. Osuského, P. Prídavka, J. Paulíny-

Tótha, F. Schwarze. Hubert Ripka (a nebyl pochopitelně jediný) uvěřil, že 

Sovětský svaz se po válce skutečně nebude vměšovat do československých 

vnitřních záležitostí a že bude zárukou proti případné nové německé agresi. 

 

 
 
6. 3. Jednání s Francouzským národním výborem Ch. de Gaulla 

 
 Vzhledem k tomu, že Hubert Ripka ovládal velmi dobře francouzštinu a měl 

již z předválečného období díky svým častým cestám do Francie velké množství 

kontaktů s francouzskými politiky, byl v exilu pověřen řadou politických jednání a 

přípravou dohod a deklarací s francouzskými exilovými politiky. Nelze opominout 

ani Ripkovo úzké osobní pouto k Francii, které představovala jeho manželka 

Noémi, která byla Francouzska. 

 Hubert Ripka byl zastáncem poválečné obnovy Francie jako evropské a 

světové velmoci. Silná poválečná Francie byla pro H. Ripku předpokladem 

mocenské rovnováhy a zajištění bezpečnosti na evropském kontinentu. 

Francouzský podpis na mnichovské dohodě však byl pro H. Ripku stejně jako pro 

E. Beneše příliš závažným porušením předválečného československo-

francouzského spojenectví.  

Jednání se zástupci francouzského zahraničního odboje tak bylo z 

československé strany podmíněno rozhodným odmítnutím francouzské politiky za 

mnichovské krize. První schůzka H. Ripky s Charlesem de Gaullem se uskutečnila 

                                                 
441 NA, f. Hubert Ripka, k. 110, 1-6-4/a: Výklad státního ministra H. Ripky o sovětsko-československé 
smlouvě ve Státní radě, 15. prosince 1943.  
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již v červenci 1940, nedlouho poté, co pod de Gaulleovým vedením vznikl výbor 

Svobodné Francie.442 

 Poté, co byl 24. září 1941 Ch. de Gaullem založen Francouzský národní 

výbor, zahájil komisař pro zahraniční věci Maurice Dejean s H. Ripkou jednání, 

jehož cílem měla být obnova československo-francouzské spojenecké smlouvy z 

ledna 1924. I přesto, že byl H. Ripka přesvědčen, že je nezbytné zajistit s 

francouzskou reprezentací úzkou politickou a vojenskou spolupráci, byl zpočátku k 

obnově smlouvy zdrženlivý. Po rozhovoru s M. Dejeanem sdělil E. Benešovi, že je 

proti a že si přeje, aby otázka zůstala otevřená. E. Beneš vyjádřil souhlas a 

zdůraznil, že není možné přejít přes Mnichov takovým jednoduchým způsobem. 

Podle E. Beneše bylo třeba, aby Francie mnichovskou dohodu manifestačně 

odčinila.443 

 Ještě do konce roku 1941 se však vzájemné vztahy dostaly na příznivější 

rovinu. Nespornou zásluhu na tom měl M. Dejean, který patřil k největším 

přátelům Československa. Jak později H. Ripka připomínal, byl M. Dejean vedle 

britského velvyslance u československé vlády P. Nicholse zahraniční osobností, s 

níž měl v exilu nejlepší osobní i oficiální vztahy.444 Vedle Ch. de Gaulla a M. 

Dejeana jednal H. Ripka s dalšími francouzskými představiteli, např. P. Viénotem, 

R. Cambonem, P. Comertem, M. Hodenem, A. Philipem a F. Grénierem.445 Velká 

část Ripkových rozhovorů měla informativní ráz. H. Ripka se informoval o 

názorech Francouzů na vývoj války a naopak sděloval oficiální stanoviska 

československé exilové reprezentace.  

                                                 
442 Dne 8. srpna 1940 se Ch. de Gaulle sešel v Londýně s E. Benešem a vyložil mu své stanovisko k 
Pétainově vládě ve Vichy a vyslovil se kriticky o postupu Francie v roce 1938 a za mnichovské krize. Byla 
tak otevřena cesta k jmenování spojovací mise československé vlády u Svobodné Francie a francouzských 
zástupců u československé prozatímní vlády, k čemuž došlo v listopadu a prosinci 1940. J. Masarykem byli 
pro tyto účely designováni F. Černý, bývalý legační rada vyslanectví ve Francii, a A. Steigerhof, bývalý 
tiskový atašé téhož vyslanectví. Vojenským zástupcem u Svobodné Francie byl jmenován plk. V. Kalina. 
Bývalý vojenský atašé ve Francii. Ch. de Gaulle na druhé straně nominoval do těchto funkcí G. Monoda a 
kpt. G. Clarace du Vivier. Němeček, J., Nováčková, H., Šťovíček, I., Kuklík, J.: Československo-francouzské 
vztahy v diplomatických jednáních 1940-1945. Praha, Karolinum, 2005, s. 10.  
443 Němeček, J. a kol.: Československo-francouzské vztahy…, c. d., dok. 60: Záznam H. Ripky o rozhovoru s 
E. Benešem, týkajícím se československo-francouzských vztahů, 10. října 1941. H. Ripka v rozhovoru s E. 
Benešem vyjádřil názor, že Ch. de Gaulla nepokládá za partnera k takovým akcím, jako je obnova 
předválečné československo-francouzské spojenecké smlouvy. I přesto byl H. Ripka přesvědčen, že 
Československo bude muset I s oslabenou Francií dojít k nejtěsnější politické i vojenské spolupráci.  
444 Ripka, H.: Únorová tragédie, c. d., s. 83.  
445 Srov.: NA, f. Hubert Ripka, k. 95, 1-3-32b: Různé spisy.  
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 Na podzim roku 1942 vedl H. Ripka důležitá jednání, jejichž výsledkem byla 

francouzká nóta ze dne 29. září 1942, v níž Francouzský národní výbor prohlásil, 

že zavrhuje dohodu podepsanou v Mnichově. Francouzský národní výbor neuznal 

žádné územní změny Československa, ke kterým došlo v roce 1938 a později a 

zavázal se k pomoci při obnově Československa v předmnichovských hranicích. 

Na tom, že francouzské stanovisko bylo v tomto ohledu radikálnější než britské, se 

svým jednáním s M. Dejeanem přičinil H. Ripka. Když M. Dejean zaslal 

francouzský návrh nóty, odpověděl H. Ripka otevřeně, že tento návrh je pro 

československou stranu nepřijatelný. Podle H. Ripky bylo třeba zvážit, zda by se s 

dalším jednáním nemělo počkat až na utvoření francouzské vlády. H. Ripka na 

základě stanoviska československé exilové vlády a na základě předchozích 

rozhovorů s E. Benešem poté dopisem M. Dejeanovi zdůraznil, že je potřeba, aby 

Francie slavnostně a výslovně odmítla Mnichov a aby bylo výslovně uvedeno, že 

Francie je pro předmnichovské hranice. Ripka dodal, že Francie jako předválečný 

československý spojenec musí jít ještě dále než Sovětský svaz.446 

 Následovalo další intenzivní jednání, jehož vyvrcholením bylo dne 24. září 

1942 předání protinávrhu textu podle konceptu H. Ripky. Ripkou navržený text byl 

poté v jednotlivostech upraven francouzskou stranou. Výsledný návrh byl 

podepsán 29. září 1942 předsedou Francouzského národního výboru Ch. de 

Gaullem a (proto) předsedou československé exilové vlády J. Šrámkem.447  

 Podle H. Ripky spočíval význam nót v tom, že likvidovaly to, ce se mezi 

Francií a Československem stalo v Mnichově a že zajistily obnovu spojenectví 

mezi oběma státy. Zvláštní význam pro Československo byl podle H. Ripky v tom, 

že Ch. de Gaulle prohlásil za neplatný nejen Mnichov, ale i veškeré skutečnosti, 

které z něho přímo i nepřímo vyplývaly. Francouzský národní výbor se rovněž 

zavázal, že podnikne vše, co bude v jeho moci, aby Československo, obnovené 

ve svých předmnichovských hranicích, dosáhlo všeho, čeho je mu třeba pro 

vojenskou bezpečnost, územní celistvost a politickou a hospodářskou jednotu. 

                                                 
446 Němeček, J. a kol.: Československo-francouzské vztahy…, c. d., dok. 99: Deníkový záznam H. Ripky o 
rozhovoru s M. Dejeanem, týkajícím se francouzského návrhu na prohlášení o neplatnosti mnichovské 
dohody, 8. září 1942 (otištěno jako Příloha  XXV). Dne 14. září M. Dejean v souvislosti s připravovaným 
novým jednáním s E. Benešem o textu deklarace žádal Ch. de Gaulla telegramem zaslaným do Brazzavillu o 
stanovisko ke svému návrhu doklarace z 2. září, srov. tamtéž, pozn. č. 1 k dok. 99, s. 168. 
447 Srov.: Němeček, J. a kol.: Československo-francouzské vztahy…, c. d., dok. 115: Záznam H. Ripky o 
postupu vyjednávání s Francouzským národním výborem stran prohlášení neplatnosti mnichovské dohody, 
11. října 1942.  
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Formulace nót ponechávala podle H. Ripky rovněž možnost žádat na mírových 

jednáních politické korektury hranic v československý prospěch.448 

 Jednání s Francouzi, které vyvrcholilo výměnou nót mezi Ch. de Gaullem a 

J. Šrámkem dne 29. září 1942, mělo značně negativní odezvu u Poláků, kteří se 

francouzským stanoviskem cítili být dotčeni v otázce československo-polských 

hranic. Situace byla ztížena tím, že M. Dejean byl ve funkci zahraničního komisaře 

nahrazen R. Plevenem, který zaujal k Polsku smířlivější postoj.  

 Poláci dopisem ministra Raczyńského z 9. října 1942 ostrým způsobem 

žádali, aby Francouzský národní výbor podal vysvětlení, co bylo nótou ve věci 

likvidace Mnichova myšleno, jinak by hrozilo narušení polsko-francouzského 

přátelství. Ještě před svým odchodem z funkce jednal v této věci s H. Ripkou M. 

Dejean. Dejean dal Ripkovi přečíst dopis od Raczyńského a dodal, že dopis 

považuje za něco neslýchaného a že se rozpakuje tento dopis vůbec ukázat Ch. 

de Gaullovi. M. Dejean Ripkovi vyložil, že Francie uzavřela spojenecké smlouvy s 

Polskem a Československem v době, kdy již byly pevně stanoveny vzájemné 

hranice obou států, takže Francie trvá na tom, co bylo před Mnichovem.449 

Nový francouzský zahraniční komisař R. Pleven pokračoval v jednání s H. 

Ripkou dne 29. října 1942. R. Pleven Ripkovi sdělil, že názor Francouzského 

národního výboru se v této záležitosti nemění, že anexi Těšínska Polskem 

neuznává a že ji nikdy neuzná. R. Pleven dodal, že definitivní  podobu odpovědi 

Raczyńskému předloží Ripkovi ke schválení. Dotazoval se též, zda by neměl 

koncept dopisu ukázat rovněž Raczyńskému. H. Ripka však tento postup neradil, 

protože by se Francouzi mohli ocitnout v choulostivé situaci, kdyby Raczyńský 

návrh zamítl. Dopis Ryczyńskému byl poslán 4. listopadu 1942 poté, co H. Ripka 

po dohodě s J. Masarykem a E. Benešem vzkázal Plevenovi, že z československé 

strany není námitek. Poláci pak zřejmě z obavy z vážnější roztržky s Francouzi 

prohlásili, že považují věc za vyřízenou.450 

                                                 
448 Tamtéž, dok. 113: Telegrafická cirkulární zpráva ministerstva zahraničních věcí o výměně dopisů mezi 
gen. Ch. de Gaullem a J. Šrámkem, týkajících se prohlášení Francouzského národního výboru o neplatnosti 
mnichovské dohody, 10. října 1942.  
449 NA, f. Hubert Ripka, k. 105, 1-5-19-6: Záznam H. Ripky o rozhovoru s M. Dejeanem, 14. října 1942. 
450 Němeček, J. a kol.: Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních, c. d., dok. 124: 
Záznam rozhovoru H. Ripky s R. Plevenem, týkajícího se odpovědi Francouzského národního výboru na 
dopis polské vlády stran francouzského prohlášení o neplatnosti mnichovské dohody, 29. října 1942. Dne 27. 
listopadu 1942 odeslal H. Ripka telegram J. Kopeckému, v němž shrnul výsledky jednání o zrušení 
mnichovské dohody Francouzským národním výborem, viz pozn. č. 2 k dok. 124, s. 207-208. 
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 Hubert Ripka jednal rovněž s P. Viénotem o uznání Francouzského výboru 

národního osvobození, který se ustavil v Alžíru dne 3. června 1943. H. Ripka při 

jednání jménem československé exilové vlády požadoval, aby nový výbor potvrdil, 

že přejímá všechny závazky Francouzského národního výboru, zejména nóty z 

29. září 1942. P. Viénot však v ohledem na nevstřícný postoj Poláků žádal, aby 

československá vláda nespojovala uznávací akt s otázkou, zda Francouzský 

výbor národního osvobození přejímá závazky de Gaullova Francouzského 

národního výboru, speciálně pokud šlo o nóty o likvidaci Mnichova. H. Ripka však 

trval na tom, že československá vláda potřebuje znát přesné stanovisko v této pro 

ní mimořádně vážné otázce.451 

 H. Ripka však v tomoto ohledu neuspěl. I přesto, že francouzská strana 

požadavek o potvrzení zmíněných nót nesplnila, byl Francouzský výbor národního 

osvobození dne 23. června 1943 J. Masarykem uznán. Jednání o neplatnosti 

mnichovské dohody se pak přesunula až na léto roku 1944. Poté, co byla v květnu 

1944 navzdory odmítavému britskému stanovisku uznána československou 

vládou francouzská prozatímní vláda, bylo zahájeno nové kolo rozhovorů.452 Na 

výsledné podobě československo-francouzské deklarace ze dne 22. srpna 1944, v 

níž bylo opět zakotveno prohlášení o neplatnosti mnichovské dohody od samého 

počátku, se s E. Benešem podílel H. Ripka. Fakticky koncipování deklarace 

probíhalo tak, že návrh, který M. Dejean předložil H. Ripkovi, byl vzápětí Ripkou 

upraven a zaslán E. Benešovi k nahlédnutí. Prezident pak sdělil Ripkovi své 

připomínky a výsledný text byl předložen M. Dejeanovi, který jej předal Ch. de 

Gaullovi.453 Stejně jako v případě nót de Gaulle – Šrámek z konce září 1942 tak H. 

Ripka koncipoval dokument, který pak sám nepodepisoval. 

                                                 
451 Tamtéž, dok. 174: Záznam H. Ripky o rozhovoru s P. Viénotam, týkajícím se uznání Francouzského 
výboru národního osvobození československou vládou, 10. června 1943 a dok. 181: Záznam H. Ripky o 
rozohovoru s P. Viénotem, týkajícím se uznání Francouzského výboru národního osvobození a potvrzení 
neplatnosti mnichovské dohody, 21. černva 1943.  
452 Československo bylo spolu s Belgií a Lucemburskem první zemí, která francouzskou prozatímní vládu 
uznala. 
453 Srov.: Němeček, J. a kol.: Československo-francouzské vztahy…, c. d., dok. 242: Návrh společné 
československo-francouzské deklarace, 8. června 1944 a dok. 247: Návrh společné československo-
francouzské deklarace, 16. června 1944.  
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 H. Ripka měl u příležitosti podpisu československo-francouzské deklarace 

dne 22. srpna 1944 projev, ve kterém zhodnotil význam deklarace. Později 

informoval o průběhu vyjednávání Státní radu.454 

 

 Vedle důležitých jednání s Francouzi a Poláky byl Hubert Ripka v Londýně 

v písemném i osobním kontaktu rovněž s jugoslávskými exilovými představiteli, 

například S. Jovanovićem, Wilderem, Jukićem, reprezentanty rumunské emigrace, 

zejména V. V. Tileou a také s maďarskými emigranty, především M. Károlyim.455 

Ve styku byl H. Ripka rovněž s demokratickými Němci (W. Jaksch) a Maďary (I. 

Bárdoš, A. B. Révay) z Československa. O jednáních s nimi informoval H. Ripka 

prezidenta E. Beneše. O československé zahraniční politice informoval H. Ripka v 

průběhu celé války především prostřednictvím P. Nicholse, W. Strangera, A. 

Edena britskou vládu a prostřednictvím I. M. Majského, A. J. Bogomolova, I. A. 

Čičajeva, V. Z. Lebeděva vládu sovětskou. 

 

 Prostřednictvím P. Nicholse se H. Ripka společně s J. Slávikem rovněž 

snažili od roku 1942 čelit vzrůstajícím aktivitám československé opozice v 

Londýně. Snažili se tímto způsobem působit na britské ministerstvo zahraničních 

věcí a ministerstvo vnitra, aby byly zintenzivněny represivní zásahy proti 

opozičním aktivitám, které podle H. Ripky a J. Slávika působily nepříznivě v 

československé armádě. Hubert Ripka tak varoval především před publikační a 

přednáškovou činností K. Lochera, J. Malíka, M. Hodži, Š. Osuského, L. Prchaly, 

P. Prídavka. Ve většině případů však britská strana přímo nezasahovala. 

Českoslovenští opoziční představitelé nebyli zpravidla považováni za nepřátelské 

agenty nebo sabotéry válečného úsilí. Britové se nechtěli dostávat do situace, kdy 

by museli rozhodovat každý vnitřní spor exilových vlád v Londýně.456 

 

                                                 
454 Tamtéž, dok. 273: Projev H. Ripky při výměně společné francouzsko-československé deklarace, 22. srpna 
1944 a dok. 279: Usnesení Státní rady obsahující rezoluci k přijetí společné francouzsko-československé 
deklarace, 30. srpna 1944. Ripkův projev ze dne 22. srpna 1944 byl rovněž publikován v týdeníku 
Čechoslovák dne 25. srpna 1944: Obnova součinnosti čs.-francouzské, s. 1-2. 
455 NA, f. Hubert Ripka, k. 105, 1-5-19-8a: Kabinet H. Ripky, MZV, Záznamy rozhovorů, 1941, k. 151, 1-
16-4-12: Kabinet H. Ripky, MZV, Rumunsko, 1940-1944, k. 174, 1-39-23-8: Maďarsko, Mihály Károlyi. 
456 Němeček, J.: Proti Benešovi!. Praha, Karolinum, 2004, zejm. s. 392-394, 406, 410, 416, 434-437. 
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 Usilovná, systematická a především loajální práce H. Ripky vedla 

prezidenta E. Beneše k tomu, že s ním vážně počítal do budoucnosti na post 

ministra zahraničí. Dne 17. května 1943 měl H. Ripka poprvé otevřenější debatu o 

osobních záležitostech. E. Beneš řekl H. Ripkovi, že uvažuje o osobě, která by se 

po válce stala minstrem zahraničních věcí. E. Beneš řekl Ripkovi, že již na podzim 

1942 doporučil J. Masarykovi, aby po válce nešel do vnitřní politiky a aby pokládal 

svoji funkci zahraničního ministra za skončenou na konci války. J. Masaryk se měl 

prezidentovi vyjádřit v tom smyslu, že by chtěl být vyslancem v Londýně nebo 

Washingtonu, nebo vyslancem, který by mohl pomáhat při mezinárodních 

konferencích. E. Beneš dodal, že na Masarykovo místo počítá především s 

Ripkou, že myslel také na J. Slávika. Proto prezident zdůraznil a že si přeje, aby 

se Ripka naučil dobře mluvit anglicky a rusky.457  

E. Beneš H. Ripku dále upozornil na to, že bude nutné, aby měl silnou 

vnitropolitickou oporu. Podle prezidenta by bylo nejlépe, kdyby se H. Ripka 

postavil po bok sociálních demokratů. Podle H. Ripky o tom E. Beneš mluvil 

neurčitě, ale že bylo patrné, že by si prezident přál, aby prostě přestoupil k sociální 

demokracii. Několikrát H. Ripkovi opakoval, že národněsocialistická strana je 

definitivně mrtva. Asi o týden později řekl J. Masaryk H. Ripkovi, že se mu 

rozhodně nechce, aby poklonkoval před panem Stalinem a že Ripkovi nezávidí, 

jak se bude muset před těmi násilníky prohýbat až budou našimi sousedy.458 

O tom, že E. Beneš v roce 1943 počítal s H. Ripkou jako s poválečným 

ministrem zahraničních věcí svědčí i záznam J. Smutného ze 16. října 1943, kdy si 

o E. Benešovi poznamenal: „Má zvláštní slabost vůči Ripkovi a všechno, co Ripka 

udělá, se snaží omlouvat. Prý co má dělat, že chce Ripku vychovat na 

zahraničního ministra, prý jiného k tomu nemá. Nerad slyší, když mu lidé referují 

něco proti Ripkovi nebo když o něm dostává nepříznivé zprávy. (…) Mám dojem, 

že z této slabosti, z důvěry, že Ripka tlumočí věrně jeho politiku, pramení velká 

řada chyb, které v zahraniční politice se dělají. Ripka je velmi schopný, pracovitý, 

inteligentní člověk. Ale nemá dostatečné sebekontroly, sebekritiky, je sžírán 

chorobnou ctižádostivostí (…) Konečně to by opravdu nevadilo, protože Ripka je 

aspoň inteligentní vykladač Benešův, a nechá se jen unést někdy 

                                                 
457 NA, f. Hubert Ripka, k. 105, 1-5-19-6: Záznam H. Ripky o rozhovoru s E. Benešem, 17. května 1943. 
458 Tamtéž.  
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neporozuměním, špatným pochopením a jistě ne zlou vůlí. Kdyby neměl tolik na 

zřeteli svou budoucí politickou kariéru, kdyby nechtěl hrát za každou cenu 

Macchiaveliho za kulisami, osobu, která všude je, všechno ví, všechno řídí, bylo 

by to docela slušné a Ripka by mohl hrát roli, na niž by stačil a časem by se 

zdokonalil.”459 

 Mezinárodní situace však do konce války doznala ještě takových změn, že 

se H. Ripka ministrem zahraničních věcí nestal, J. Masaryk zůstal ve své funkci i 

po moskevských jednáních na jaře 1945. Ripkova nadmíru vznětlivá povaha a 

tendence být příliš osobním by zřejmě podle E. Beneše představovala přílišné 

riziko pro vedení tak důležitého úřadu. Svoji roli sehrálo zřejmě i vědomí 

Masarykovy oblíbenosti na Západě a možná i Benešovy osobní důvody vzhledem 

k T. G. Masarykovi. 

  

 

6. 4. Národní socialisté v Londýně, jednání Bloku tří socialistických stran a 

schůzky s komunisty v bytě H. Ripky 

 
 Spolu s postupujícími válečnými událostmi bylo stále naléhavěji nutné 

alespoň v hlavních rysech nastínit představu poválečného vnitropolitického 

uspořádání. Již z počátků emigrace bylo zřejmé, že po válce nebude možné 

obnovit stranickopolitické uspořádání tak, jak tomu bylo v meziválečném období. 

Československá zahrahraniční akce byla koncipována nestranicky, protože si E. 

Beneš i ostatní uvědomovali, že by to mohlo vážným způsobem poškodit její 

jednotnost, která byla základním předpokladem úspěšnosti. 

 Hubert Ripka se kromě povinností, které vyplývaly z jeho úřadu v 

ministerstvu zahraničních věcí, zapojil do jednání, která měla naznačit možnou 

úpravu vnitropolitických poměrů v osvobozené vlasti. Pro členy prvorepublikové 

národněsocialistické strany, kterým se podařilo dostat do exilu, byla v průběhu 

druhé světové války charakteristická úzká politická vazba k E. Benešovi a zásadní 

shoda s jeho zahraničněpolitickou koncepcí.  

                                                 
459 Otáhlová, L., Červinková, M.: Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943. Praha, 
Academia, 1966, díl I., dok. 324, cit. dle s. 395.  
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 Vedle H. Ripky se jednalo o státního ministra a později ministra 

spravedlnosti Jaroslava Stránského a členy Státní rady J. Davida, J. Fürtha, F. 

Uhlíře, P. Maxu a V. Klecandu. Vynechat nelze ani prezidentova politického 

referenta P. Drtinu, který byl svými politickými názory H. Ripkovi velmi blízký.460 

 Původním Benešovým záměrem bylo po válce neobnovovat systém 

tradičních politických stran. V prvních válečných letech počítal E. Beneš s 

vytvořením politických bloků, které měly utlumit radikální živly na levici, ale i na 

pravici. V Benešově pojetí měli být národní socialisté společně se sociálními 

demokraty jakýmsi vyvažujícím činitelem v bloku levice, kde by zatlačili 

komunisty.461 

Také Hubert Ripka byl pro to, aby se po válce vytvořila jednotná strana 

nebo jednotný levicový blok, který by zajistil levici vedoucí postavení v republice, 

jak to vyjádřil na schůzce s V. Noskem dne 3. září 1942. Na konci srpna 1942 se 

totiž H. Ripka dověděl, že se konají schůzky u ministra J. Nečase, kterých se 

účastnili F. Němec, V. Majer (později J. Čaplovič), dále P. Maxa, J. David, V. 

Nosek a A. Hodinová. Dne 28. srpna 1942 řekl F. Němec Ripkovi, že by ho rád 

zavedl mezi několik přátel. Nedlouho potom H. Ripku informoval také P. Drtina, 

který mu řekl, že se F. Němec ujal iniciativy a svolal několik porad a že chce mluvit 

také s Ripkou. F. Němec Drtinovi naznačoval, že komunisté měli proti Ripkovi 

námitky, protože nevěděli, jakou chce dělat po válce politiku; že není jasné, patří-li 

na levici. Podle P. Drtiny to ale F. Němec komunistům objasnil a že nyní 

komunisté souhlasí, aby byla spolupráce navázána také s Ripkou.462 

Na obědě 3. září 1942 vyložil F. Němec Ripkovi, že dal iniciativu k 

přátelským schůzkám s několika komunisty a národními socialisty, v nichž by se 

bylo možné nezávaznou formou domlouvat o určitých věcech a tak připravovat 

jednotnou stranu nebo jednotný levicový blok. Téhož dne byl u Ripky na večeři V. 

Nosek. Ripka mu řekl, že rozhodně přijímá myšlenku jednotné strany nebo 

alespoň jednotného levicového bloku, který by měl po válce vedoucí postavení. H. 

Ripka zároveň zdůraznil, že je proti tomu, aby se zvláštní socialistická strana nebo 

                                                 
460 Srov.: Kocian, J.: “Benešova strana” a “její” prezident za druhé světové války. In: Moderní dějiny 3, 1995, 
s. 159-171. 
461 Tamtéž, s. 165. 
462 NA, f. Hubert Ripka, k. 104, 1-5-19-4: Záznam H. Ripky o jednání o levici, 5. září 1942, s. 1. 
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socialistický blok tvořil již v zahraničí, protože se obával, že by se tím rozrušovala 

národní jednota, na níž stála celá zahraniční akce.463  

Podle H. Ripky to však nevylučovalo, aby se levicově zaměření političtí 

představitelé mezi sebou občas radili, avšak bez toho, aby tvořili zvláštní stranické 

útvary. V. Nosek s tím vyjádřil souhlas a zároveň naléhal na Ripku, aby vyložil E. 

Benešovi, že komunisté jsou pro udržení národní jednoty i po válce. Ripka se V. 

Noska dotázal, zda komunisté v Sovětském svazu pod vlivem Z. Fierlingera nebo 

Z. Nejedlého neuvažují o tom, aby došlo ke spojení komunistů se sociálními 

demokraty, případně s některými národními socialisty, čímž by vytvořili zvláštní 

skupinu s cílem ovládnout stát ve smyslu ryze komunistickém nebo sovětském. To 

Nosek kategoricky odmítl s tím, že to instrukce z Moskvy vylučují.464 

I přesto, že E. Beneš dal Ripkovi toho dne (3. září 1942) přečíst depeši, 

která došla před čtyřmi dny od H. Píky, podle které českoslovenští komunisté v 

SSSR chtějí vytvořit se sociálními demokraty jádro jednotné akce, pokládal to H. 

Ripka jen za Píkův manévr proti Z. Fierlingerovi a sám věřil tomu, že skutečná 

politika komunistů odpovídá tomu, co mu vykládal V. Nosek. H. Ripka 

předpokládal, že po válce bude Sovětskému svazu záležet na tom, aby mělo v 

Československu silný opěrný bod. Podle H. Ripky si Sověti byli vědomi toho, že 

Čechoslováci jsou jediný národ ve střední Evropě, na který mohou spoléhat a že 

Československo má klíčové postavení v celé střední Evropě, zejména proti 

Německu a tím také vůči celému Západu.465 

 

 Již od 9. února roku 1943 docházelo k osobním kontaktům mezi národními 

socialisty a komunisty v Ripkově londýnském bytě, který s Ripkou sdíleli I. 

Ducháček a J. Fürth. Jednalo se o vzájemnou výměnu názorů a poznávání 

stanovisek. Není vyloučeno, že prostřednictvím těchto schůzek se mělo docházet 

ke vzájemnému informování komunistů a E. Beneše o svých stanoviscích.466 

 I. Ducháček jako Ripkův sekretář fungoval při jednáních s komunisty jako 

zapisovatel. Podle jeho záznamů se rozhovorů kromě H. Ripky účastnili J. Fürth, 

J. Slávik, J. Stránský, F. Uhlíř, za komunisty K. Kreibich, J. Valo, Polák, Löbl, 

                                                 
463 Tamtéž, s. 2-4. 
464 Tamtéž, s. 4-6. 
465 Tamtéž, s. 7. 
466 Kocian, J.: “Benešova strana”…, c. d., s. 166. 
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Goldstücker, občas také V. Nosek a A. Hodinová. Zástupci sociální demokracie se 

schůzek nikdy neúčastnili. Podle J. Fürtha, který předsedal první schůzi se mělo 

jednat o otevřenou výměnu názorů, při které by se bez vzájemného vyčítání 

projednávaly věci zásadního charakteru, např. slovenská otázka, poměr k 

Němcům, potrestání válečných viníků, uspořádání střední Evropy.467  

 Zpočátku se podle I. Ducháčka konaly schůzky s komunisty jednou týdně, 

ale záhy jen jednou za čtrnáct dní a v roce 1944 již jen nepravidelně. Rozhovory 

však nikdy nevedly k žádnému závěru a už vůbec ne k dohodám. Podle I. 

Ducháčka chtěl H. Ripka a ostatní prostřednictvím rozhovorů s komunisty zjistit, 

jaké jsou jejich reakce na různé demokratické plány a tím zjistit postoje K. 

Gottwalda, R. Slánského, J. Švermy a za nimi J. V. Stalina, kteří o komunistické 

politice rozhodovali.468 

 

Na konci července roku 1943 inicioval H. Ripka v okruhu svých nejbližších 

spolupracovníků vznik skupiny  mladších lidí, která by se výrazně odlišila od 

komunistů a sociálních demokratů a která by se po osvobození snažila zachytit 

široké vrstvy od drobných zemědělců přes úředníky až po dělnictvo. Na návrh 

národněsocialistického publicisty F. Klátila byla nová skupina pojmenována 

„Most”. Název měl být odpovědí na jednostrannou orientaci komunistů na Východ. 

Akce měla být důvěrná, ale „Most” měl začít na veřejnosti alespoň přednáškami, 

debatami a publikací, na kterou H. Ripka přislíbil finanční pomoc. Ustavující 

schůze „Mostu” se konala v listopadu roku 1943.469  

 

 Po Benešově návratu z Moskvy v lednu 1944 se národní socialisté vyslovili, 

že představa stranických bloků již neodpovídá dané situaci. Podle L. Feierabenda 

se H. Ripka při rozhovoru s ním 19. ledna 1944 zlobil, že E. Beneš řekl v Moskvě 

Z. Fierlingerovi, že doporučí národním socialistům, aby zrušili svou stranu. Podle 

H. Ripky to bylo netaktické. E. Beneš tím podle Ripky znovu dokázal, že nerozumí 

vnitropolitickým věcem, a neměl by se proto do nich plést. H. Ripka L. 

Feierabendovi řekl, že pokládá za velkou chybu, že se E. Beneš v Moskvě pouštěl 

                                                 
467 Dopis I. Ducháčka L. Feierabendovi z 22. října 1964, in: Feierabend, L. K.: Politické vzpomínky. Brno, 
Atlantis, 1994, díl II., příloha 2/8, s. 313-318, dle s. 314. 
468 Tamtéž, s. 315, 317. 

 162



do jednání s českými a slovenskými komunisty. Podle Ripky byl E. Beneš v 

Moskvě proto, aby tam sjednal smlouvu se Sovětským svazem a projednal se 

sovětskými představiteli mezinárodní otázky, a nikoli, aby jednání zatěžoval 

stykem s jednou československou stranou. Zatímco uzavření československo-

sovětské smlouvy považoval H. Ripka za Benešův úspěch, jednání s komunisty 

pokládal za nešťastné.470 

Dne 22. ledna 1944 se v Londýně ustavila národněsocialictická skupina ve 

složení J. Stránský, H. Ripka, P. Maxa, F. Uhlíř, J. David, V. Klecanda a J. Fürth. 

Na jedné ze schůzí v květnu 1944 informoval H. Ripka o rozhovorech s E. 

Benešem o budoucnosti národních socialistů. E. Beneš se podle Ripky ještě tehdy 

domníval, že v případě jednotné levicové strany, budou mít národní socialisté 

spolu se sociálními demokraty většinu a komunisté v ní budou absorbováni. 

Jádrem měli být ovšem sociální demokraté, kterým měli být národní socialisté 

obětováni. H. Ripka však vyvracel Benešovo stanovisko tím, že v mechanicky 

vytvořené jednotné socialistické straně by získali vedení komunisté.471 

 

 V březnu roku 1944 byl vytvořen Národní blok pracujícího lidu měst a 

venkova (zvaný též socialistický). Idea nestranickosti zahraniční akce tím 

definitivně skončila a byla zahájena tuhá jednání o tom, jak organizovat politický 

život v poválečné republice. Národní socialisty zastupoval v Bloku  spolu s H. 

Ripkou J. Stránský, J. David a F. Uhlíř. Sociální demokraty zastupovali F. Němec 

(později ho nahradil V. Majer), J. Bečko, R. Bechyně a B. Laušman a komunisty V. 

Nosek, J. Valo, Spurný a B. Laštovička. Na pravidelných schůzkách se měl 

projednávat postup ve všech otázkách, včetně návrhů, které jednotliví ministři 

připravovali pro vládu. Cílem bylo, aby se Blok předem dohodl na společném 

postupu. Blok tak začal v podstatě iniciovat vládu a Státní radu.472 

 Jednou z projednávaných záležitostí v Bloku, kde stále větší hlas měli 

komunisté, byla otázka osoby vládního delegáta na osvobozené území. Prvním 

                                                                                                                                                    
469 Tamtéž, s. 316. V roce 1944 pak “Most” vydal dvě publikace. Existence skupiny “Most” se pak ve víru 
dalších událostí stala jen epizodou.  
470 Feierabend, L.: Soumrak československé demokracie, díl II., s. 97. 
471 Kocian, J.: “Benešova strana” …, c. d., s. 167-168. 
472 Srov.: Cesta ke Květnu, díl I., sv. I., dok. 8: Návrh programu Národního bloku pracujícího lidu měst i 
venkova. Oficiální zápisy z jednání Bloku nebyly pořizovány. H. Ripka o jednáních v Bloku informoval E. 
Beneše, srov.: NA, f. Hubert Ripka, k. 105, 106. 
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kandidátem se jako ministr vnitra stal J. Slávik, který však byl pro komunisty a 

sociální demokraty nepřijatelný. Dne 1. května 1944 bylo přijato usnesení, že 

vládním delegátem by se měl stát člen Bloku. Na schůzce dne 23. května 1944 

řekl F. Němec H. Ripkovi, že ještě před schůzí Bloku, která se uskutečnila 22. 

května 1944, mluvil s komunisty, kteří se vyslovili pro to, aby vládním delegátem 

byl buď Ripka, Němec nebo Majer. Ripka však funkci vládního delegáta s ohledem 

na jeho povinnosti v ministerstvu zahraničních věcí odmítl.  Podle H. Ripky by bylo 

nejvhodnější, aby se vládním delegátem stal právě F. Němec.473 

 Když H. Ripka informoval o věcech projednávaných v Bloku a o rozhovoru s 

Němcem E. Beneše, potvrdil prezident Ripkovi, že je nutné, aby zůstal v Lodnýně 

a řekl, že by dal přednost J. Slávikovi, ale že by se nestavěl ani proti Němcovi.474 

 V druhé polovině roku 1944 došlo v Bloku ke střetu mezi národními 

socialisty a sociálními demokraty, jehož příčinou byl R. Bechyně, který zaslal E. 

Benešovi dopis, který ostře kritizoval exilovou vládu. To se v Bloku stalo trnem v 

oku především národním socialistům. H. Ripka oznámil Noskovi, že se národní 

socialisté nebudou nadále účastnit schůzí Bloku.475 

Bylo domluveno, že se uskuteční neformální schůzka, která by tuto 

záležitost vyřešila. Setkání, kterého se zúčastnili za komunisty Nosek a Spurný, za 

sociální demokraty Bechyně a Čaplovič a za národním socialisty Stránský s 

Ripkou, se uskutečnilo dne 25. srpna 1944. R. Bechyně a J. Čaplovič se snažili 

vysvětlit, že dopis, který zaslal R. Bechyně prezidentovi, neobsahoval nic jiného 

než kritiku vlády a že k takové kritice má každý právo. J. Stránský však namítl, že 

dopis je ve své první části útokem proti celému státnímu zřízení a svojí tendencí 

připomíná aktivity P. Prídavka a Š. Osuského. H. Ripka dodal, že útoku proti E. 

Benešovi a státnímu zřízení využívá nepřátelská propaganda a označil chování R. 

Bechyněho za nezodpovědné. R. Bechyně se proti tomu ohradil s tím, že za 

rozvratníka je označován každý, kdo nepřikyvuje vládě.476 

Hubert Ripka dále prohlásil za nezodpovědné, že R. Bechyně ve svém 

dopisu dělal tajuplné narážky na to, že jsou důvodem rezervy Západu vůči 

československé vládě tak hrozné věci, že by byl rád, kdyby o nich nikdy nemusel 

                                                 
473 NA, f. Hubert Ripka, k. 105, 1-5-19-7, Záznam H. Ripky o schůzi Bloku a o rozhovoru s Němcem, 22 a 
23. května 1944, s. 3-4, pokračování záznamu: Tamtéž, k. 106, 1-5-19-8d. 
474 NA, f. Hubert Ripka, k. 106, 1-5-19-5d, 23. května 1944.  
475 NA, f. Hubert Ripka, k. 106, 1-5-19-8d, Záznam H. Ripky o jednání v Bloku, 25. srpna 1944, s. 1  
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mluvit. Kdyby takové věci existovaly, odpovědný politik by podle H. Ripky 

informoval nejdříve prezidenta nebo své politické přátele a snažil by se touto 

cestou nesnáze odstranit. Na to R. Bechyně odvětil, že si to doma vypořádá a že 

se ukáže, bylo-li jeho počínání odpovědné nebo ne. V průběhu prudké debaty R. 

Bechyně také poznamenal na Ripkovu adresu: „Ty ses paktoval s polskými 

Pilsudčíky“. Na to Ripka odvětil, že si svoje jednání s polskou vládou velmi dobře 

doma zodpoví a že se při tom nebude v žádném případě krýt prezidentem 

Benešem.477 

 R. Bechyně na závěr dodal, že se celé věci užívá jen jako záminky proti 

sociální demokracii a k rozbití Bloku. H. Ripka i J. Stránský odpověděli, že 

národním socialistům záleží na tom, aby činnost Bloku mohla pokračovat.478 

Měsíc předtím H. Ripka na schůzce s komunisty ve svém bytě, která měla 

na přání V. Noska obnovit občasná setkávání národních socialistů s komunisty, 

však souhlasil s Noskem, že Blok nevedl ke sblížení a užší spolupráci tří 

socialistických stran.479 

Jednání Bloku pak získala znovu na významu v únoru 1945, v době, kdy se 

již R. Bechyně spolu s J. Malíkem, Š. Osuským a F. Schwarzem účastnil 

protestních protivládních mítinků a kdy byl R. Bechyně postupně zcela odstaven 

ze sociálnědemokratické politiky. 

 

 Hubert Ripka patřil v exilu též mezi největší odpůrce obnovy 

předmnichovské agrární strany. V září 1944 napsal H. Ripka do Spojených států 

telegram L. Feierabendovi, který mu byl osobně, nikoli však politicky, velmi blízký. 

Ve zprávě H. Ripka objasnil své představy o agrární straně. Zdůraznil, že se v 

minulosti nestavěl proti tomu, aby do Státní rady byli jmenováni další agrárníci, ale 

že měli být vybráni skutečně demokraticky a pokrokově smýšlející. Proto 

nesouhlasil s Čapkem ani s M. Hodžou. Podle H. Ripky bylo jasné, že se 

zemědělci se musí počítat, což ale neznamenalo, že se musí obnovit agrární 

                                                                                                                                                    
476 Tamtéž, s. 1-6. 
477 Tamtéž, s. 7-8. 
478 Tamtéž, s. 10. 
479 NA, f. Hubert Ripka, k. 106, 1-5-19-8d: Záznam H. Ripky z 24. července 1944. Dokument je otištěn jako 
Příloha XXVIII. Schůzky se kromě H. Ripky a Noska účastnili komunisté Valo, Löbl, Polák, Goldstücker, 
dále Stránský, Fürth, Ducháček a Slávik. 
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strana, jejíž politika nesla podle Ripky těžkou zodpovědnost za národní 

katastrofu.480 

L. Feierabend naopak obviňoval H. Ripku, že se prostřednictvím člena 

Státní rady V. Pácala snažil vytvořit opozici uvnitř agrární strany, která se měla 

stát základem nové zemědělské strany.481 To však H. Ripka popřel. Skutečnost, 

že se H. Ripka nepodílel prostřednictvím V. Pácala na zániku agrární strany 

potvrdil později rovněž J. Fürth.482  

  

 Od ledna do března 1945 probíhaly v Londýně přípravné rozhovory 

prezidenta E. Beneše s představiteli hlavních politických směrů. Jednalo se 

především o otázku nové vlády, jejího programu a způsobu likvidace exilového 

státního zřízení. Také národní socialisté vypracovali svůj návrh, který vyjadřoval 

představy o budoucí vládě a jejím programu. Usnesení ve formě memoranda 

zaslali E. Benešovi dne 31. ledna 1945. Národní socialisté navrhovali, aby před 

návratem prezidenta a vlády se členy Státní rady do vlasti podala vláda demisi, 

kterou by prezident přijal, ale pověřil by vládu, aby úřadovala až do jmenování 

vlády nové, která měla být jmenována hned po návratu. Složení nové vlády mělo 

být podle národních socialistů sjednáno ještě před návratem. Národní fronta měla 

být složena z vedení stran národněsocialistické, komunistické, 

sociálnědemokratické a lidové, jakož i z některých představitelů zemědělců.483 

Uvedené složení vlády však nemělo podle národních socialistů znemožňovat další 

změny v soustavě a počtu politických stran, ke kterým by docházelo svobodnou 

dohodou a bez vzájemného nátlaku. Z hlediska personálního složení nové vlády 

pak bylo skupinou národních socialistů uplatňováno jmenovité zastoupení J. 

Stránského, H. Ripky, J. Davida a F. Uhlíře. V memorandu bylo v souvislosti s 

osobou H. Ripky vznesen přímý nárok, aby H. Ripka zůstal po válce nadále v 

ministerstvu zahraničních věcí.484 

                                                 
480 NA, f. Hubert Ripka, k. 103, 1-5-16-2, č. 7592/dův/44: Telegram H. Ripky L. Feierabendovi, 18. září 
1944. 
481 Feierabend, L.: Soumrak československé demokracie. Londýn, Rozmluvy, 1986, díl I., s. 235. 
482 Tamtéž, díl II., příloha č. 1: Dopis J. Firta L. Feierabendovi, 10. listopadu 1966, s. 280-283. 
483 Za představitele zamědělských vrstev v zahraničním státním zřízení však národní socialisté považovali jen 
V. Pácala. Memorandum rovněž doporučovalo, aby v první vládě zůstal J. Slávik, především z důvodů 
příznivého ohlasu slovenské veřejnosti, ale také zemědělské veřejnosti v českých zemích. 
484 Cesta ke Květnu, c. d., díl I., dok. 111: Usnesení skupiny československých socialistů s jejich stanoviskem 
k jednání o nové vládě a jejím programu, 31. ledna 1945. 

 166



Lednové memorandum národních socialistů se však nestalo potřebnou 

protiváhou komunistických návrhů při jednáních v Moskvě (jak o tom ještě bude 

pojednáno v kap. 6. 6.). 

 

 

 

6. 5. Ripkovy představy o poválečné Evropě a o vysídlení československých 

Němců 

 
 Již v roce 1939 naznačil Hubert Ripka možný poválečný vývoj Evropy. 

Uvažoval o vytvoření federace, která by byla založena na dobrovolné spolupráci 

evropských národů. Předpokladem však bylo ideologické sjednocení Evropy a to 

na základě sociální demokracie, která by spojila zásady svodoby jednotlivce s 

ekonomickou a sociální spravedlností. Evropská federace neměla podle H. Ripky 

znamenat potlačení národní individuality.485 

Představy o směřování poválečné československé zahraniční politiky 

rozvinul Hubert Ripka 7. ledna 1942 svým výkladem ve Státní radě. Podle Ripkova 

výkladu se bude Československo opírat o přátelskou spolupráci se západními 

velmocemi a rovněž se Sovětským svazem. H. Ripka tak vycházel z představ E. 

Beneše, že mocenské vedení převezmou sjednocené velmoci protinacistické 

koalice. 

Podle H. Ripky přitom měla být významným faktorem spolupráce menších 

středoevropských národů, přečemž Ripka v této době počítal především s 

Polskem. Zárukou mírového uspořádání pak měla být světově mezinárodní 

spolupráce založená na zásadě kolektivní bezpečnosti, pokojného vyřizování 

mezinárodních sporů, rovnoprávnosti všech národů (malých i velkých), 

mezinárodní řád, který měl být založen na novém mezinárodním právu a jehož 

respektování mělo být zajištěno výkonnou a účinnou mezinárodní exekutivou. H. 

Ripka dále upozornil na potřebu demokratizace Evropy a světa, myšlenku politické 

                                                 
485 Ripka, H.: Munich: Before and After. Londýn, Gollanz, 1939, s. 479-482. 
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a sociální svobody, myšlenku rovnoprávnosti jedinců i národů a zásadu veřejné 

kontroly politiky i hospodářství svobodně volenými orgány.486 

 Mělo se jednat o synteticky pojatou evropskou a světovou politickou 

koncepci. H. Ripka se vyslovil proti politice výlučného národního egoismu, stejně 

jako proti politice východní, západní nebo výlučně středoevropské. H. Ripka v této 

souvislosti upozornil na skutečnost, že poválečný vliv Sovětského svazu ve 

středoevropské oblasti bude mnohem silnější než dosud, přičemž 

československo-sovětské spojenectví se podle H. Ripky mělo stát jedním ze 

základních pilířů československé politiky, stejně jako spojenectví se západními 

velmocemi.487 

 H. Ripka chtěl v tomto ohledu přednáškovou a publikační činností působit 

na západní spojence, že Sovětský svaz nebude pro Evropu hrozbou.488 

 Podle H. Ripky bylo nepochybné, že organizace a forma vlády v Sovětském 

svazu se liší od zemí, jejichž režimy vznikly z liberální demokracie. Podle Ripky 

však tento rozdíl nevytvářel nepřekonatelnou propast mezi sovětským a 

demokratickým světem. Podle Ripkova výkladu revoluce z roku 1917 přinesla 

sociální, politickou a především psychologickou přeměnu, která přiblížila Rusko 

Evropě. Modernizací zemědělství, zaváděním moderních technologií, vzdělávacím 

systémem, zlepšením hygienických podmínek, modernizací komunikačních sítí a 

urbanizací byl podle H. Ripky ruský lid vyveden ze sociální izolace a demoralizující 

ignorance. Přibližování Sovětského svazu nespočívalo podle H. Ripky jen v 

politickém a hospodářském zdokonalení, ale také v tom, že principy bolševismu 

obsahují jisté ideologické prvky, které jsou přítomny rovněž v západním myšlení. 

To byla podle H. Ripky idea rovnosti a sociální spravedlnosti.489 

                                                 
486 Výklad H. Ripky ve Státní radě dne 7. ledna 1942. Publikováno: Ripka, H.: Československá zahraniční 
politika. Londýn, Čechoslovák, 1942. 
487 Tamtéž, s. 7-11.  
488 “It is not Russia, nor yet Soviet Russia (…) that represents the essential problem of Europe and the whole 
world, but Germany (…)”, z přednášky ve Francouzském institutu v Londýně, 25. února 1942. Publikováno: 
Ripka, H.: Russia and the West. Londýn, New Europe Forum, 1942. Cit. dle s. 13. Obsah Ripkovy přednášky 
ze dne 25. února 1945 byl zveřejněn rovněž v týdeníku Čechoslovák, roč. IV., r. 1942, č. 9, 27. února: 
Spolupráce mezi SSSR a Západem, s. 2. 
489 Tamtéž, s. 22-24. Podle H. Ripky myšlenka rovnosti spojovala bolševickou revoluci z roku 1917 s 
Francouzskou revolucí z roku 1789. Ripkovo přesvědčení, že revoluce roku 1917 znamenala demokratizaci 
Ruska a vyloučení imperialistických cílů z ruské politiky, nesdílel v londýnském exilu např. L. Feierabend, 
který se stavěl kriticky k Ripkovým snahám o tom přesvědčit západní velmoci. Srov.: Feierabend, L.: 
Soumrak československé demokracie, díl II., s. 236. 
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 Podle H. Ripky bylo zřejmé, že demokracie nemohou zůstat jen u 

politických a občanských práv, ale že musí zaručit rovněž ekonomickou a sociální 

rovnost v duchu sociální spravedlnosti. To, že bolševismus a demokracie mají 

společný ideový základ – ideu rovnosti -, bylo podle Ripky hlavním důvodem pro 

to, aby se mohlo věřit, že spolupráce mezi demokraciemi a bolševismem je 

možná. Proti nim stál fašismus a nacismus, jejichž založení na nadřazenosti rasy 

a diktatuře bylo podle H. Ripky s demokracií a bolševismem neslučitelné. H. Ripka 

však zároveň varoval, že jakékoli mechanické přenášení bolševické revoluce a 

sovětského režimu na státy s odlišnou sociální strukturou a historickými tradicemi 

by muselo nutně vést k neúspěchu.490 

 Hubert Ripka rozvedl své myšlenky o poměru Sovětského svazu a 

západních velmocí v poválečné Evropě, ale zejména představu syntetické 

koncepce československé zahraniční politiky, která měla být jakýmsi mostem mezi 

západním a východním světem, ve své publikaci z roku 1944.491 

 Základním cílem poválečného Československa měla být podle H. Ripky 

spolupráce s Východem a Západem. H. Ripka v této souvislosti upozornil na 

historickou tradici českého a slovenského rusofilství již z dob národního obrození. 

Vlastní a nejdůležitější odůvodnění potřeby úzké spolupráce se Sovětským 

svazem však H. Ripka spatřoval ve vzájemné zeměpisné blízkosti. Evropské 

spojenectví Sovětského svazu se západními velmocemi měla po válce co 

nejpevněji zajistit československá národní nezávislost. V tomto ohledu mělo 

Československo v Evropě jedinočnou úlohu, která vyplývala z geografické polohy. 

Poloha Československa podle H. Ripky určovala jeho evropskou orientaci, která 

jediná je schopna zaručit československé zájmy, ohrožované nejvíce Německem 

a Maďarskem.492 

 V zájmu československé zahraniční politiky bylo proto usilovat o efektivní 

mezinárodní spolupráci mezi západními velmocemi a Sovětským svazem. H. 

Ripka byl přesvědčen, že toto úsilí není jen v československém národním zájmu, 

ale že je to zároveň politika evropsky a světově prospěšná, alespoň do té doby 

                                                 
490 Ripka, H.: Russia and the West, c. d., s. 26-29. 
491 Ripka, H.: S Východem a Západem. Londýn, Čechoslovák, 1944. Jednalo se o politickou studii, která 
vznikla na základě několika Ripkových přednášek a projevů, v nichž se zabýval mezinárodněpolitickými 
vztahy Československa. Cílem bylo podle H. Ripky přispět k poznání, že mezinárodní spolupráce se SSSR je 
v obecném zájmu celého světa.  
492 Tamtéž, s. 37-38. 
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než se Německo změní ve skutečně mírumilovnou velmoc. Právě spojenectví 

Východu a Západu bylo pro H. Ripku nejúčinnějším prostředkem jak čelit případné 

nové německé agresi. Ripka totiž vycházel z předpokladu, že to bude opět 

Německo, které bude hrozbou pro světový mír i po válce.493 

 Cílem snah československé spolupráce s Východem a Západem byla podle 

H. Ripky v konečné fázi postupná syntéza všech tvůrčích a konstruktivních 

myšlenek a prvků západního demokratismu a východního sovětismu. Ve 

spolupráci s Východem a Západem spatřoval H. Ripka v neposlední řadě také 

bezpečné zajištění menších národů střední a jihovýchodní Evropy, jejichž 

vzájemná spolupráce byla podle H. Ripky možná právě jen při politické spolupráci 

se SSSR a západními velmocemi.494 

 Zajištěním spojenectví se Sovětským svazem a západními velmocemi byl 

podle H. Ripky sledován především národní zájem Československa, který měl být 

rovněž zájmem evropským.495 

 Při uvažování o poválečném uspořádání Evropy nemohl Hubert Ripka 

pochopitelně pominout ani postavení Německa. H. Ripka předpokládal, že 

Německo bude i po válce největší hrozbou pro evropský mír, a proto proti němu 

mělo být použito takových opatření, které by mu zabránily rozpoutat další světový 

konflikt. 

 Přesto, že si byl H. Ripka vědom toho, že podle trestního práva nelze činit 

každého jednotlivého Němce odpovědným za Německem způsobené válečné 

zločiny, nebylo podle H. Ripky pochybnosti o tom, že politická a mravní 

zodpovědnost spadá na německý národ jako na politický a sociální celek, protože 

každý národ je odpovědný za své politické vůdce a za svůj režim a nese také 

následky.496 

 Aby nemohlo dojít po válce k další německé agresi, bylo podle H. Ripky 

nezbytné úplné odzbrojení Německa, zákaz vojenských a polovojenských útvarů, 

policie pod dozorem Spojenců, stejně jako německé školy, kulturní, sportovní a 

sociální instituce a organizace, dále odevzdání veškerého vojenského materiálu, 

                                                 
493 Tamtéž, s. 41-49. 
494 Tamtéž, s. 53-55. 
495 Tamtéž, s. 63. 
496 Ripka, H.: Československo v nové Evropě. Londýn, Lincolns-Prager, 1945, článek Československé 
stanovisko k Německu a Maďarsku, s. 42-53, dle s. 43. Napsáno v listopadu 1944 pro The Slavonic and East 
European Review. 

 170



zneškodnění německého válečného průmyslu a dozor nad technickými 

výzkumnými ústavy, zákaz dovozu surovin potřebných pro válečnou výrobu, 

dohled nad zahraničním obchodem, likvidace všech továren na pohonné hmoty a 

umělou gumu, odebrání veškeré vzdušné dopravy z německých rukou, souhlas 

Spojenců pro stavbu nových komunikací, zmezinárodnění hlavních německých 

přístavů (Hamburk, Brémy, Kiel, Štětín) i vodních cest, provedení pozemkové 

reformy a přednostní využití výrobní kapacity Německa pro rekonstrukci 

spojeneckých zemí před vlastní potřebou Německa.497 

 Hubert Ripka se dále vyslovil pro důslednou decentralizaci Německa, k 

případnému rozdělení Německa se však vyslovil s jistou rezervou. H. Ripka 

považoval rovněž za žádoucí, aby Německo ztratilo část svého území. Pro 

zvýšení bezpečnosti sousedních zemí mělo proto dojít k odtržení východního 

Pruska a Horního Slezska, ke ztrátě Helgolandu a ostatních ostrovů v Severním a 

Baltském moři, na západě uvažoval H. Ripka o odtržení Porýní a Porúří. Pokud se 

jednalo o československé zájmy vyjádřil H. Ripka možnost určité účasti v přímém 

těžení z německého hospodářství, což se mělo týkat zejména německého uhlí z 

Dolního Slezska.498 

 Ripkova představa represivních a restriktivních opatření vůči Německu si 

nezadala s Versailleským mírovým systémem po první světové válce, který však 

nevedl k zachování evropského míru. Vývoj Německa po druhé světové válce se 

však ubíral jiným směrem – a v mnoha ohledech protikladným – než jak H. Ripka 

ve svých úvahách předpokládal. 

  

Hubert Ripka uvažoval o možnostech poválečného konfederativního 

uspořádání střední Evropy či dokonce federativnho uspořádání Evropy. V roce 

1941 H. Ripka předpokládal, že poválečný mezinárodní řád bude založen na 

svobodném sdružování nezávislých států do vyšších konfederativních celků, 

přičemž uvažoval i o možnosti vzniku konfederace celoevropské.499 V souvislosti s 

poválečným postavením Československa uvažoval v této době zejména o 

konfederativním svazku s Polskem (kap. 6. 2.). Poté, co se Sovětský svaz v 

červenci 1942 vyjádřil odmítavě k myšlence československo-polské konfederace a 

                                                 
497 Tamtéž, s. 46-47. 
498 Tamtéž, s. 48-49. 
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vlastně jakémukoli konfederativnímu uspořádání ve střední a jihovýchodní Evropě, 

byl H. Ripka při formulování svých představ opatrnější a skeptičtější.  

 Úzkou spolupráci mezi menšími národy střední a jihovýchodní Evropy 

považoval H. Ripka i nadále za konstruktivní evropskou ideu, upozornil však na to, 

že žádný plán nebyl zatím důkladně zpracován. Jedni měli totiž podle H. Ripky na 

mysli všechny menší národy od Baltského moře až po Černé moře, jiní zase 

vytvoření tří užších svazků – severovýchodního, dunajského, balkánského nebo 

jen dvou, severního a jižního, přičemž zde opět nebyla jednota v tom, které státy 

by měly být zařazeny kam. Rozhodování bylo podle H. Ripky komplikováno navíc 

tím, že nebylo jasné, jakou politiku zaujmou jednotlivé středoevropské státy po 

válce k Německu, SSSR a západním velmocem.500 

 Pokud se jednalo o evropskou federaci, musela by podle H. Ripky být 

založena na svobodné vůli národů, které mají shodnou zahraniční politiku a 

stejnou koordinaci vojenské obrany. Rovněž vnitřní režim států federace by měl 

být založen na shodných politických a sociálních principech. Za dané situace to 

podle H. Ripky znamenalo, že Evropa ještě není připravena na všeobecnou 

federaci. Navíc vyjádřil obavu, že federacizace Evropy by mohla jednoduše vést 

ke germanizaci Evropy. Evropská federace byla proto podle H. Ripky možná 

jedině za přímé účasti Sovětského svazu a Velké Británie.501 

 I přesto, že H. Ripka byl až do konce války zastáncem syntetické koncepce 

československé zahraniční politiky, která spatřovala úlohu poválečného 

Československa ve vytvoření mostu mezi Východem a Západem, nakláněl se v 

posledních válečných měsících tento pomyslný most v Ripkových představách 

přeci jen poněkud na Východ. Svoji úlohu sehrála zřejmě euforie při postupném 

osvobozování větší části československého území Rudou armádou, sovětská 

podpora při plánu vysídlení československých Němců a patrně také vlastní 

Ripkovy politické ambice v osvobozené vlasti. 

                                                                                                                                                    
499 Čechoslovák, roč. III., r. 1941, č. 1, 3. ledna: Výhledy do budoucnosti, s. 1-2. 
500 NA, f. Hubert Ripka, k. 96, 1-4-4: Expozé H. Ripky ve Státní radě, 10. února 1943. Publikováno: Ripka, 
H.: Československo v nové Evropě. Londýn, Lincolns-Prager, 1945, s. 117-129. 
501 Ripka, H.: Small and Great Nations. Londýn, Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs Information 
Service, 1944, dle s. 20-21. O tom, že federalizační plány by mohly přispět k vytvoření pangermánské 
Mitteleuropy či dokonce německé Pan-Evropy se H. Ripka vyslovil již 29. července 1943 na přednášce ve 
středisku protifašistických Němců z Československé republiky v londýnském Rudolf Fuchs House. 
Publikováno: Ripka, H.: Československo v nové Evropě, c. d., s. 135 a 138. 
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 Na konci války shrnul H. Ripka své myšlenky z několika přednášek a 

projevů z období mezi červnem 1944 a dubnem 1945.502 Pokud šlo o nové 

mezinárodní funkce Československa, zdůraznil H. Ripka přímé sousedstní se 

Sovětským svazem. Československo se stávalo bezprostředním sousedem SSSR 

poprvé ve své historii, čímž bylo podle H. Ripky poprvé v dějinách umožněno opřít 

se o sousedící spojeneckou velmoc, čímž Československo dosáhlo takového 

zajištění své bezpečnosti, jakého nikdy předtím nemělo. Tím se podle H. Ripky 

stává spojenectví se Sovětským svazem základním pilířem československé 

zahraniční politiky. Na rozdíl od první světové války se tak těžiště československé 

zahraniční politiky podle Ripky přesunulo ze Západu na Východ.503 

 Spojenectví se Sovětským svazem podle H. Ripky neznamenalo, že by se 

Československo dostalo do vazalského poměru k této velmoci, nýbrž tím jen 

posílilo svoji bezpečnost a nezávislost. Ze spojenectví se SSSR podle H. Ripky 

také vyplývalo, že se československá zahraniční politika bude muset řídit tak, aby 

se nedostala do vážných rozporů nebo dokonce konfliktů se sevětskou zahraniční 

politikou. To však nemělo znamenat, že by československá politika dostávala 

pokyny z Moskvy. Jednalo se podle H. Ripky jen o to, aby se Československo při 

svobodném mezinárodněpolitickém postupu nedostávalo do rozporu s 

bezpečnostními zájmy Sovětského svazu.504 

 V hospodářské oblasti pak H. Ripka předpokládal, že styky se Sovětským 

svazem umožní Československu proniknout na asijské trhy, čímž bude usnadněna 

československá hospodářská rekonstrukce. Zároveň však neměly být omezeny 

hospodářské styky s jinými zeměmi. Spojenectví se Sovětským svazem se po 

válce nemělo žádným způsobem dotknout vnitřních záležitostí republiky, 

vybudování vnitřní administrativy, hospodářství a ogranizací politického, sociálního 

a kulturního života.505 

 H. Ripka dodal, že nebude možné vyloučit sovětskou politiku ze 

spolurozhodování o středoevropských věcech. Podle Ripky však teprve sovětská 

                                                 
502 Nové mezinárodní úkoly ČSR, in: Ripka, H.: Československo v nové Evropě, c. d., s. 71-105. 
503 Tamtéž, s. 77-79. H. Ripka také upozornil na potřebu přátelských vztahů s Polskem. Vzhledem k V. 
Británii zdůrazlil především na potřebu vzájemného rozšiřování kulturních a hospodářských styků. Obnovení 
samostatné Francie pak mělo zajistit rovnováhu na evropském kontinentu. 
504 Tamtéž, s. 85. 
505 Tamtéž, s. 88. 
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politika ve střední Evropě umožní, aby se poměry ve střední Evropě konsolidovaly 

a upravily v zájmu národů žijících v této oblasti.506 

 

 S tím, jak bude vypadat poválečné uspořádání Československa i střední 

Evropy, do značné míry souviselo vyřešení otázky národnostních menšin. Během 

války byl připravován plán vysídlení československých Němců, jehož cílem bylo 

vytvořit Československo jako národnostně homogenní stát. Hubert Ripka byl E. 

Benešem pověřen, aby posoudil možné varianty celé akce a aby v této otázce 

jednal se Spojenci. Ripkovy plány na vysídlení československých Němců byly 

radikálnější a v průběhu války bylo patrné, že H. Ripka má v tomto ohledu na 

prezidenta E. Beneše značný vliv. 

 Již na počátku roku 1941 se zejména E. Beneš a H. Ripka vážně zabývali 

myšlenkou odsunu Němců. Zpočátku nebylo jasné, zda válku využít k tomu, aby 

byl zmenšen počet Němců v republice. Jestliže by o tom bylo rozhodnuto, pak 

vyvstávala otázka, zda k tomu má dojít odstoupením některých pohraničních krajů, 

prohlášením alespoň části Němců za říšské státní příslušníky, transferem či 

kombinací několika variant.  

 Dne 1. února 1941 zaslal E. Beneš H. Ripkovi memorandum o 

československých mírových cílech a žádal Ripku o stanovisko. Celá věc měla 

zatím zůstat důvěrná a neúřední.507 

 H. Ripka prezidentovi odpověděl 25. února 1941 s tím, že se základní 

koncepcí a s většinou Benešových názorů souhlasí. Podrobně se H. Ripka vyjádřil 

k tomu, kde se jeho názory s Benešem rozcházely. Ripkovy poznámky se 

vztahovaly zejména ke kapitolám „Československo a Německo” a „Problém 

minorit ve střední Evropě”, tedy zejména k problému československých Němců. H. 

Ripka vyjádřil pochybnost, že bude možné (jak E. Beneš v memorandu 

předpokládal) vytvořit mezi českým vnitrozemím a historickými hranicemi 

autonomní německé území, které bude mít z hospodářských důvodů zájem na 

tom, aby patřilo k Československu. Podle H. Ripky by takové autonomní území 

nezůstalo delší dobu v rámci Československa. Němci z tohoto území by podle 

H.Ripky měli o spolupráci zájem jen v prvních poválečných letech, aby nenesli s 

                                                 
506 Tamtéž, s. 91. 
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ostatním Německem politické, hospodářské a finanční důsledky porážky. Jakmile 

by však Německo zesílilo, obnovil by se požadavek po spojení.508 

Hubert Ripka rovněž pochyboval, že by toto území mohlo být hospodářsky 

restaurováno. Praha by zde totiž váhala provádět rozsáhlejší hospodářské 

investice - právě z obavy, že v bližší či vzdálenější budoucnosti vznikne otázka 

připojení těchto krajů k Německu. Zanedbávání těchto krajů by pak podle Ripky 

vedlo k vyvolání hospodářské, sociální i politické nespokojenosti, která by časem 

vzrůstala. Dalším problémem navrženého řešení by podle Ripky bylo, že by se 

Němci nespokojili s autonomními kraji a že by vyžadovali vliv na ústřední politiku a 

správu. Nesplnění těchto požadavků by mělo za následek nárůst národnostního 

napětí obdobně jako za první republiky.509 

Na rozdíl od pozdější doby H. Ripka ve svých poznámkách k Benešovu 

memorandu z února 1941 pochyboval o tom, že by se podařilo provést transfer 

německého obyvatelstva při zachování historických hranic, především vzhledem 

ke stanovisku velmocí. Proto podle H. Ripky zbývaly jen dvě alternativy:  

a, žádat staré historické hranice a v jejich rámci usilovat o zmenšení významu 

Němců tím, že by se pohraniční kraje promísily co nejvíce českým elementem, 

tím, že by se Němci donutili k vystěhování do Německa i do vnitřních 

československých krajů a tím, že by v prvních poválečných letech byli zbaveni 

všech důležitějších hospodářských pozic. H. Ripka trval na tom, že by se Němcům 

nesměla nikdy povolit autonomie, která by znamenala rozdvojení české země a 

přípravu nového Mnichova. Ripka připustil nanejvýš možnost místní samosprávy v 

obcích a v okresech. 

b, vzdát se starých historických hranic. Za cenu ustoupení některých pohraničních 

krajů (Chebsko, Šluknov, Frýdlant, Jeseník a Krnov, eventuálně některých krajů 

pod Dyjí) pak požadovat Kladsko, eventuálně Ratibořsko a organizovaný transfer 

alespoň 1,5 milionu Němců z celého pohraničního pásma do Německa. Současně 

měli být repatriováni všichni Čechoslováci žijící v Německu, Rakousku a ve 

                                                                                                                                                    
507 NA, f. Hubert Ripka, k. 86, 1-2-10-1b. E. Beneš zaslal své memorandum rovněž některým dalším 
československým exilovým politikům, např. L. Feierabendovi. 
508 Tamtéž, k. 86, 1-2-10-1b: Poznámky H. Ripky k memorandu E. Beneše o československých mírových 
cílech, 25. února 1941. Též: Vondrová, J.: Češi a sudetoněmecká otázka 1939-1945. Praha, Ústav 
mezinárodních vztahů, 1994, dok. 50. 
509 Tamtéž. 
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zmíněných odstoupených krajích. V poválečné republice měl být podle H. Ripky 

odmítnut režim menšinové ochrany a menšinových práv.  

H. Ripka se klonil spíše k druhé variantě, která kombinovala postoupení 

určitých pohraničních krajů Německu s provedením transferu a vyhlášení zbylých 

Němců buď za říšské příslušníky (kteří by měli v zemi jen práva cizinců) nebo za 

Čechoslováky.510 

 Hubert Ripka jednal v následujícím období s P. Nicholsem o stanovisku 

britského Foreign Office k myšlence transferu československých Němců. V létě 

roku 1942 jednal rovněž s A. J. Bogomolovem, který však poznamenal, že by 

zatím nebylo vhodné, aby československá vláda již nyní kladla oficiálně otázku 

transferu, protože by to sjednocovalo všechny Němce, včetně Němců 

československých. H. Ripka s tím souhlasil, ale dodal, že je potřeba, aby si 

sovětští činitelé byli vědomi všeho, co souvisí s obnovou silného 

Československa.511 

 Již v roce 1942 začal H. Ripka s přednáškovou a publikační propagací 

transferu československých Němců jako nejuspokojivějšího řešení 

československého německého problému. H. Ripka se také stále více přikláněl k 

myšlence vysídlení Němců bez územních rektifikací, což se nakonec podařilo 

prosadil. 

 Podle H. Ripky bylo nejen v zájmu Československa, nýbrž celé Evropy, aby 

se otázka československých Němců vyřešila takovým způsobem, aby se už nikdy 

nemohla stát záminkou k německé rozpínavosti. H. Ripka poukazoval na to, že po 

válce bude potřeba zrevidovat princip o sebeurčení národů, který bude třeba 

vymezit tak, aby sebeurčení jednoho národa neomezovalo sebeurčení druhého 

národa. Nově mělo být přihlíženo ke konkrétním hraničním, hospodářským a 

politickým podmínkám. Tím mělo být podle H. Ripky zaručeno, aby právo na 

sebeurčení tzv. sudetských Němců nelikvidovalo existenci celého 

                                                 
510 Tamtéž. Poté, co byl v létě roku 1941 H. Ripka s manželkou na návštěvě u prezidenta v Ashton-Abbots, si 
Ripka po dvouhodinovém rozhovoru, na němž se dostalo i na otázku československých Němců, poznamenal : 
“(…) já, aby prezident ještě nemluvil o dvou německých župách. A vůbec já jsem pro radikální řez, odříznout 
to hned, a za to transfer.” NA, f. Hubert Ripka, k. 104, 1-5-19-1: Ripkův rukopisný záznam, 13. srpna 1941, 
cit. dle s. 4. 
511 Němeček, J. a kol.: Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945, c. d., díl I., 
dok. 186: Záznam H. Ripky o rozhovoru s A. J. Bogomolovem, 21. srpna 1942. 
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československého národa. Takový systém se měl podle Ripky uplatnit po válce na 

všechny středoevropské státy a jejich národnostní menšiny.512 

 V době Benešovy cesty do Spojených států amerických v roce 1943 jednal 

H. Ripka o transferu československých Němců opět s A. J. Bogomolovem. 

Navázal tím na Benešovy rozhovory z března 1943 se sovětským vyslancem v 

otázce československých Němců, při kterých E. Beneš sondoval sovětský postoj k 

této záležitosti. H. Ripka vyložil Bogomolovi, že po jednání E. Beneše s F. D. 

Rooseveltem513 očekává československá vláda také od sovětské vlády, aby se 

oficiálně vyslovila k otázce transferu Němců a že již nestačí vyjádření, že je to 

československá vnitřní záležitost. Sovětský vyslanec odpověděl, že v tom nebude 

obtíží. Doporučil, aby se hovořilo principiálně nikoli o deportaci, ale o nucené 

výměně obyvatelstva jednak německého za československé, jednak 

československého za německé.514   

 Dne 5. června 1943 telefonoval Bogomolov H. Ripkovi do Oxfordu, že právě 

dostal telegram, že sovětská vláda souhlasí s myšlenkou transferu Němců. 

Bogomolov Ripku požádal, aby tuto zprávu ihned oznámil E. Benešovi do 

Spojených států. Hned následující den zaslal H. Ripka prezidentovi o sovětském 

souhlasu telegram.515 Prezident Beneš tak mohl při svém druhém rozhovoru s 

Rooveveltem odkázat na kladné sovětské stanovisko k transferu 

československých Němců.516 

 Úspěchů, kterých bylo na mezinárodním poli dosaženo při prosazování 

myšlenky vysídlení československých Němců dovedl, H. Ripka náležitě 

                                                 
512 Ripka, H.: Likvidace Mnichova. Londýn, Čechoslovák, 1942, s. 24-29. Pro transfer co největšího počtu 
československých Němců se H. Ripka vyslovil při debatě v Chatham House dne 12. prosince 1942, které 
předsedal prof. A. Zimmern. NA, f. Hubert Ripka, k. 118, 1-7-11-4. 
513 Americké rozhovory zahájil E. Beneš s F. D. Rooseveltem dne 13. května 1943, kdy se dostalo také na 
otázku řešení problematiky německé menšiny v Československu. Jak sdělil E. Beneš téhož dne J. Masarykovi 
do Londýna, Roosevelt „souhlasí s koncepcí, že počet Němců v Československu je třeba po této válce 
redukovat transferem.” Vondrová, J.: Češi a sudetoněmecká otázka 1939-1945, c. d., pozn. č. 1 k dok. 119, s. 
244. 
514 Vondrová, J.: Češi a sudetoněmecká otázka 1939-1945, c. d., dok. 119: Záznam H. Ripky o rozhovoru s 
A. J. Bogomolovem k transferu sudetských Němců, 27. května 1943. 
515 Tamtéž, dok. 120: Telegram H. Ripky E. Benešovi o sovětském souhlasu s transferem sudetských Němců, 
6. června 1943. 
516 Během svého rozhovoru s F. D. Rooseveltem dne 7. června 1943 za přítomnosti V. Hurbana se při 
opětovném projednávání otázky německé menšiny v Československu a jejich transferu E. Beneš odvolával na 
sovětský souhlas: „ (…) Výslovně jsem žádal znovu, budou-li Spojené státy souhlasit s transferem Němců. 
(Roosevelt) prohlásil jasně, že ano. Sdělil jsem mu, že Anglie a Sověty nám stejně svá hlediska v tomto 
smyslu oznámily”, napsal E. Beneš exilovému ministerstvu zahraničních věcí dne 7. června 1943, srov. 
tamtéž, pozn. č. 2 k dok. 120, s. 245. 
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propagačně využít. S postupujícími válečnými událostmi se rovněž radikalizoval 

Ripkův postoj k německé menšině, což je patrné z Ripkovi publikace z roku 1944 

o budoucnosti československých Němců.517 

 Podle H. Ripky se většina československých Němců ze své vlastní 

svobodné vůle spojila s nacistickou politikou a aktivně se podílela na násilném 

ovládnutí Čechů, proto bylo nemyslitelné, že by osvobození Češi a Slováci 

umožnili získat stejná práva a stejné politické podmínky, jakých se jim dostávalo 

za první republiky. Po válce se totiž podle H. Ripky již nebude možné navrátit k 

systému mezinárodní ochrany menšin.518 

 Na osudu československých Němců se podle H. Ripky podepsala do 

značné míry nešťastná politika německé sociální demokracie v čele s W. 

Jakschem. H. Ripka podrobil kritice Jakschův autonomistický a federalistický 

program, který směřoval k vnitřnímu rozkladu Československa na autonomní nebo 

federativní části – českou, sudetoněmeckou, slovenskou a karpatoukrajinskou, 

která se nápadně shodovala s tím, co v roce 1938 formuloval K. Henlein v tzv. 

Karlovarských požadavcích. Podle H. Ripky byl nepřijatelný Jakschův požadavek 

na možnost svobodného rozhodnutí československých Němců, zda chtějí zůstat 

autonomní skupinou v rámci republiky nebo se stát součástí Německa. Podle 

Ripky tím W. Jaksch usiloval o to, aby prostřednictvím socialistického režimu a 

prostřednictvím evropské socialistické federace bylo dosaženo nejsilnějšího 

postavení Německa.519 

 Vysídlení provinilých Němců bylo podle H. Ripky nezbytné z toho důvodu, 

aby se jednou provždy zabránilo použití německé menšiny v Československu pro 

pangermánské cíle, aby bylo zabráněno narušování vnitřní jednoty a bezpečnosti 

republiky a v neposlední řadě proto, aby bylo umožněno mírové soužití 

Čechoslováků s těmi Němci, kteří v republice zůstanou. Těchto cílů nemohlo být 

podle H. Ripky dosaženo jiným způsobem než vysídlením všech Němců, kteří se 

provinili proti bezpečnosti a integritě republiky, což znamenalo vysídlení většiny 

                                                 
517 Ripka, H.: The Future of the Czechoslovak Germans. Londýn, Czechoslovak-Brutish Friendship Club. 
1944. Publikace vznikla na základě přednášky H. Ripky na konferenci demokratických Němců z ČSR, která 
se konala dne 8. října 1944 v Rudolf Fuchs House. Publikace byla vydána rovněž v němčině: Ripka, H.: Die 
Zukunft der tschechoslowakischen Deutschen (jeden exemplář uložen v NA, f. Hubert Ripka, k . 119, 1-7-
15). 
518 Tamtéž, s. 12. 
519 Tamtéž, s. 13-15. 
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Němců. O tom, kdo bude moci zůstat, měly podle H. Ripky rozhodnout 

československé úřady na základě zjištění loajality k republice a politické a 

občanské spolehlivosti.520 

 Hubert Ripka kategoricky odmítl všechny námitky proti transferu 

obyvatelstva. Nejzásadnější námitka byla spojena ze samotnou představou 

vysídlení tak velkého množství obyvatel a byla kritizována brutálnost a 

nehumánnost transferu, který podle odpůrců napodoboval metody nacistů. H. 

Ripka však zdůraznil, že by se jednalo o organizovaný proces, při kterém by bylo 

minimalizováno strádání s tím spojené. Ti, kteří měli být vysídleni, měli být podle 

H. Ripky odškodněni za ponechaný majetek v rámci finančních a ekonomických 

pohledávek, které bude mít Československo vůči Německu. H. Ripka rovněž 

vyjádřil přesvědčení, že Německo, které bude muset provést agrární reformu a 

organizovat své zemědělství podle sociálních potřeb obyvatelstva, bude mít 

dostatek půdy pro usazení velkého množství příchozích Němců.521 

 H. Ripka rovněž zamítl relevantnost jedné z nejvíce diskutovaných otázek, 

zda velké množství kvalifikovaných pracovníků, kteří opustí Československo, 

nezpůsobí značné ekonomické problémy. Podle H. Ripky bylo sice zřejmé, že po 

určitou dobu nastanou ekonomické problémy, které však neměly mít žádné 

katastrofální důsledky. Ekonomické faktory bylo podle H. Ripky nezbytné podřídit 

ideji bezpečnosti a vnitřní jednoty republiky.522 

 Hlavní myšlenky, které Hubert Ripka přednesl dne 8. října 1944 na 

konferenci demokratických Němců z ČSR a které byly poté zveřejněny v Ripkově 

publikaci The Future of the Czechoslovak Germans, se staly součástí oficiálního 

Memoranda československé vlády o transferu Němců z Československa ze dne 

23. listopadu 1944. 

Vedle Ripkova konceptu bylo Memorandum založeno na memorandu J. 

Císaře a dvou návrzích J. Špačka, které byly předloženy transferové komisi, která 

se sešla poprvé koncem května 1944. Na základě těchto podkladů zpracoval H. 

Ripka návrh pro vládu, jehož výsledná podoba byla schválena ve dnech 7.-8. a 10. 

                                                 
520 Tamtéž, s. 17-18.  
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522 Tamtéž, s. 24-25. 

 179



listopadu 1944. Po schválení zaslal H. Ripka Memorandum britské, americké a 

sovětské straně.523 

 

 

 

 

6. 6. Likvidace československé exilové vlády v Londýně 
 
 Dokladem toho, že bude třeba řešit konkrétní otázky spojené s 

osvobozováním Československa, se stala dohoda o poměru mezi 

československou správou a sovětským vrchním velením po vstupu sovětských 

vojsk na československé území z 8. května 1944, kterou za československou 

stranu koncipoval a nakonec i podepisoval Hubert Ripka. 

Definitivní český a ruský text dohody o administraci v osvobozeném 

Československu dohodl H. Ripka se sovětským velvyslancem V. Z. Lebeděvem v 

Londýně již 24. dubna 1944, přičemž vzájemná jednání započala již v únoru 1944. 

Československá politická reprezentace jednala zároveň s britskými a americkými 

představiteli, kteří však s ohledem na zeměpisné okolnosti nepokládali za nutné, 

aby se v dané chvíli ujednávala podobná dohoda.524 

Ripkovo jednání se sovětskými představiteli zintenzivnilo jednak v září a v 

říjnu 1944 v souvislosti se Slovenským národním povstáním, kdy H. Ripka žádal 

prostřednictvím V. Z. Lebeděva a Z. Fierlingera o urychlení pomoci pro 

                                                 
523 Vondrová, J.: Češi a sudetoněmecká otázka 1939-1945, c. d., dok. 148: Memorandum československé 
vlády o transferu Němců z Československa, 23. listopadu 1944. Srov. pozn. č. 1, s. 308. Britská strana 
odpověděla na Memorandum dne 17. ledna 1944 dopisem P. Nicholse H. Ripkovi, ve kterém nebyly 
vzneseny žádné zásadní námitky proti vysídlení Němců z Československa. Československá vláda byla 
upozorněna, aby s prováděním odsunu vyčkala, dokud k němu nedají souhlas velmoci. Obdobná byla i 
americká odpověď z 31. ledna 1945. 
524 Němeček, J. a kol.: Československo-sovětské vztahy…, c. d., díl II., dok. 87: Soukromý záznam H. Ripky 
o rozhovorech s V. Z. Lebeděvem, 1. května 1944 a dok. 90: Výňatek ze zprávy H. Ripky ve Státní radě o 
poměru mezi československou správou a sovětským vrchním velením po vstupu sovětských vojsk na 
československé území, 9. května 1944. O obsahu  projevu H. Ripky ve Státní radě byla československá 
exilová veřejnost informována článkem v Čechoslováku, roč. VI., r. 1944, č. 19, 12. května: Výraz 
opravdového přátelství, s. 1. H. Ripka v článku zdůraznil, že smlouva je založena na československé snaze 
přispět vlastními silami ke svému osvobození, ze strany Sovětského svazu pak na přání, aby se 
československá vláda od první chvíle ujala správy na osvobozeném území a začala ihned uplatňovat 
československou státní svrchovanost vlastními orgány. Vstup sovětských vojsk na Podkarpatskou Rus však 
znamenal pro československou exilovou reprezentaci ve vztahu k SSSR neočekávanou a nepříjemnou 
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československé oddíly bojující na Slovensku525, jednak na přelomu let 1944 a 

1945 v souvislosti s jednáním o příměří s Maďarskem. 

Dne 30. prosince 1944 žádal H. Ripka velvyslance F. T. Guseva a chargé 

d´affaires I. A. Čičejeva, aby sovětská vláda podporovala speciální 

československé požadavky při stanovení podmínek příměří s Maďarskem. H. 

Ripka vyložil, že jde zejména o to, aby Maďarsko vyklidilo území, které zabralo z 

Československa v roce 1938 a v březnu 1939. H. Ripka zdůrazňoval, že je pro 

Československo zvlášť důležité, aby do podmínek příměří byla vsunuta zásada o 

transferu a výměně maďarského obyvatelstva. Podle H. Ripky se totiž jednalo o 

precedent pro transfer československých Němců do Německa.526 

O tom, že československé vládě velmi záleželo na zásadách transferu 

Maďarů svědčí další depeše Z. Fierlingerovi, ve které H. Ripka žádal, aby celou 

záležitost vyložil sovětské vládě. Podle H. Ripky se s věcí nemůže čekat až na 

mírové jednání, bylo potřeba hned zavázat Maďarsko a pak Německo, aby 

přijímaly vysídlené a aby se o ně staraly.527 H. Ripka usiloval o to, aby zásada 

transferu byla obsažena již v podmínkách příměří s Maďarskem a Německem z 

toho důvodu, aby se při mírovém jednání Německo a Maďarsko nemohly 

odvolávat na to, že se k transferu nezavázaly. Na rozdíl od Německa bylo 

                                                                                                                                                    
komplikaci, která však byla nakonec vyřešena v zájmu udržení československo-sovětského přátelství, tzn. 
připojením Podkarpatské Rusi k sovětské Ukrajině.  
525 Srov.: Němeček, J. a kol.: Československo-sovětské vztahy…, c. d., díl II., dok. 131: Telegrafická 
instrukce H. Ripky Z. Fierlingerovi k vyžádání další sovětské pomoci Slovenskému národnímu povstání, 23. 
září 1944, též dok. 139: Telegrafická zpráva H. Ripky Z. Fierlingerovi o rozhovoru s V. Z. Lebeděvem o 
pomoci Slovenskému národnímu povstání, 23. října 1944. Téhož dne zaslal H. Ripka Z. Fierlingerovi 
instrukci s pokynem, aby požádal sovětskou vládu o povolení příjezdu Slovenské národní rady do Moskvy a 
vyslání zplnomocněného sovětského důstojníka na Slovensko, srov. tamtéž, pozn. č. 1 k dok. 139, s. 317. Z 
Fierlinger na instrukce odpověděl 27. října. Sděloval, že o pomoci Slovensku již 19. října mluvil se 
zástupcem lidového komisaře zahraničních věcí A. J. Višinským. Z. Fierlinger dále sděloval, že proti pomoci 
bojujícímu Slovensku ze strany ostatních Spojenců nebude v Moskvě žádných námitek, srov. tamtéž, pozn. č. 
2 k dok. 139, s. 317. 
526 Tamtéž, díl II., dok. 206: Telegrafická instrukce H. Ripky Z. Fierlingerovi k jednání ohledně podmínek 
příměří s Maďarskem, 30. prosince 1944. 
527 Tamtéž, díl II., dok. 215: Telegrafická instrukce H. Ripky Z. Fierlingerovi k jednání o příměří s 
Maďarskem a transferu maďarského obyvatelstva, 8. ledna 1945. Dne 10. ledna Z. Fierlinger sděloval, že 9. 
ledna mu V. A. Zorin předal sovětský projekt dohody s maďarskem. „Našich hlavních požadavků je dbáno, 
až na transfer a určení doby, od kdy má být ČSR ve válečném stavu s Maďarskem. Text neobsahuje v tomto 
ohledu žádného přesného data”, psal Fierlinger. Na zprávu H. Ripka okamžitě reagoval a 13. ledna 1945 
zaslal Z. Fierlingerovi instrukci, aby předložil sovětské vládě znovu československé připomínky a požádal ji, 
aby tyto požadavky podpořila. Zaroveň dával Fierlingerovi pokyn, aby o věci jednal rovněž s americkým 
velvyslancem v SSSR W. A. Harrimanem a britským velvyslancem v SSSR A. J. Balfourem. Memorandum 
o příměří s Maďarskem předal Z. Fierlinger W. A. Harrimanovi již 7. ledna 1945, srov. pozn. č. 2 k fok. 215, 
s. 444.  
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vzhledem k Maďarsku později dosaženo pouze požadavku výměny obyvatelstva, 

nikoli vysídlení. 

 

Na přelomu prosince 1944 a ledna 1945 bylo definitivně rozhodnuto, že 

prezident E. Beneš a československá exilová vláda přesídlí na osvobozené území. 

Dne 9. března 1945 odletěl předseda vlády J. Šrámek s většinou ministrů do 

Moskvy, o dva dny později odletěl prezident E. Beneš.  

 Hubert Ripka využil odjezdu československých politiků do Moskvy k tomu, 

aby poslal dopis K. Gottwaldovi, který se již na počátku února 1945 vyslovil, že by 

bylo vhodné, aby H. Ripka přijel k politickým jednáním do Moskvy.528 H. Ripka v 

dopisu K. Gottwaldovi vyjádřil potěšení nad tím, že se Gottwald vyslovil pro to, aby 

přijel do Moskvy. S ohledem na početnou československou emigraci v Anglii by 

však podle H. Ripky nebylo dobré, kdyby z Londýna všichni odjeli, nehledě k 

důležitým zahraničněpolitickým jednáním. H. Ripka proto K. Gottwaldovi sdělil, že 

za těchto okolností pokládá za svou povinnost, aby ještě v Londýně zůstal. H. 

Ripka v dopisu dodal: „Až se sejdeme - a doufám, že to bude velmi záhy - 

připomenu Vám, že jsem nezapomněl na onu tragicky pohnutou noc z 21. na 22. 

září 1938 v Lidovkách, kdy jsem se s Vámi posledně sešel. Často jsme na to 

vzpomínali se Švermou v Paříži v r. 1939. Ještě dnes věřím, že kdyby už tehdy 

byla mezi námi všemi existovala pevně skloubená národní fronta, kterou 

budujeme teprve v posledních letech, události byly by mohly mít jiný vývoj.“529 

H. Ripka pak vyjádřil předsedovi československých komunistů víru v to, že 

se po válce podaří společným úsilím vybudovat základy k opravdově 

demokratické, v lidu zakotvené republice, přičemž založil tuto důvěru v neposlední 

                                                 
528 Klement Gottwald označil za žádoucí přítomnost J. Šrámka, J. Davida, H. Ripky, V. Pácala a V. Noska. 
Srov.: Cesta ke Květnu, c. d., díl I., sv. I., dok. 113: Depeše K. Gottwalda V. Noskovi do Londýna, 3. února 
1945. O tom, že K. Gottwald předpokládal, že by se s H. Ripkou dalo vyjednávat svědčí i Gottwaldův 
záznam, ve kterém si poznamenal stručnou charakteristiku některých československých politiků. K H. 
Ripkovi si K. Gottwald poznamenal mj.: V roce 1940 za finsko-sovětské války vystoupil Ripka s několika 
tendenčními protisovětskými články a projevy. Ripkovi se přičítá autorství kombinací s československo-
polskou federací, které Ripka připisoval ve svých projevech poslání „hráze proti bolševismu”. Ripka je při 
svém charakteru pokládán za konjunkturního politika, schopného se pro kariéru přizpůsobovat různým 
orientacím. V Londýně nadbíhal Ripka v poslední době zvlášť servilně komunistickým činitelům. NA, f. 
100/24, KSČ-ÚV-K. Gottwald, sv. 172, arch. j. 1532: Projekt struktury a složení nové vlády, Příloha č. 2 – 
stručné charakteristiky některých československých politiků, 23. února 1945. 
529 NA, f. 100/24, KSČ-ÚV-K. Gottwald, sv. 172, arch. j. 1532: Dopis H. Ripky K. Gottwaldovi, (dat. 2. 
března 1945), cit. dle s. 2. 
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řadě také na „Vás a Vaší straně“.530 Pryč byly ty doby, kdy H. Ripka ještě jako 

redaktor Národního osvobození psal o komunistických poslancích jako o 

„nýmantech” a „budižkničemech”. 

 

Hubert Ripka tedy zůstal v Londýně. Na posledním zasedání 

československé vlády dne 28. února 1945 bylo schváleno zastupování členů vlády 

po jejich odjezdu do Moskvy. Kompetence jednotlivých ministrů byly rozděleny 

mezi Huberta Ripku a Juraje Slávika, kteří byli pověřeni postupným předáváním 

všech úkolů nové vládě, která měla vzniknout již na osvobozeném území. V 

Londýně zůstal též L. Feierabend, který byl pověřen především jednáním o 

finančních záležitostech, ačkoli podal demisi na protest proti tzv. Socialistickému 

bloku. H. Ripka byl pověřen zastupováním ministra zahraničních věcí; průmyslu, 

obchodu a živností; hospodářské obnovy; zemědělství a věřejných prací.531 

 Hlavní tíha likvidace vlády spočívala na H. Ripkovi. Jednalo se především o 

úkoly, které nemohly být přerušeny v souvislosti s vyjednáváními o nové vladě, 

která probíhala v Moskvě. S blížícím se koncem války se ohlašovaly státy, které 

ještě chtěly uznat československou vládu – Švýcarsko, Švédsko, Španělsko, 

Vatikán. H. Ripka věnoval pozornost rovněž přebírání zbývajících slovenských 

zastupitelských úřadů. V této době probíhala v rámci Evropské poradní komise 

rovněž jednání o přípravě bezpodmínečné kapitulace Německa, jednalo se o 

otázkách hospodářské obnovy, zejména o zabezpečení finančních úvěrů a pomoci 

v rámci UNRRA (Správy Spojených národů pro hospodářskou pomoc a 

obnovu).532 

 

 Dne 19. března 1945 začala mezitím v Moskvě jednání o návrhu vládního 

programu nové československé vlády a o jejím personálním složení.533 O příjezdu 

londýnské delegace do Moskvy a o zahájení politických jednání, informoval H. 

Ripku do Londýna Msgre F. Hála. Sděloval H. Ripkovi, kdo bude při jednáních 

zastupovat sociální demokraty a kdo představitele Slovenské národní rady. F. 

                                                 
530 Tamtéž, cit. dle s. 3. 
531 Němeček, J.: Likvidace československé exilové vlády v Londýně, in: Rok 1945 v českých a evropských 
dějinách. Praha, Český svaz bojovníků za svobodu, 2000, s. 71-82, dle s. 77. 
532 Tamtéž, s. 78.  
533 Národní socialisty zastupoval J. Stránský, J. David, F. Uhlíř a se souhlasem E. Beneše rovněž P. Drtina.  
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Hála také oznamoval, že komunisté považují národní socialisty za stranu jen 

českou, přičemž cílem bylo nepřipustit na Slovensku tříštění dělnických stran.534  

Nejvíce byl však H. Ripka o moskevských jednáních informován J. 

Stránským. Dne 23. března 1945 byla do Londýna odeslána depeše J. Stránského 

(napsána 20.-21. března), ve které ho informoval o návrhu vládního programu 

nové československé vlády. Uvedl rovněž výsledek tříhodinové rozmluvy K. 

Gottwalda s J. Masarykem, ve které K. Gottwald oznámil, že kandidátem 

komunistů na ministerského předsedu je Z. Fierlinger. V odpovědi zaslal H. Ripka 

J. Stránskému následující pokyny pro postup delegace národních socialistů: 

„Informoval jsem všechny přátele z naší strany o podstatných bodech z Vašich 

vzkazů. Jednomyslně jsme se usnesli žádat delegaci naší strany, aby trvala na 

známém stanovisku ve věci Fierlingera. Prosím také Šrámka a Hálu, aby i oni 

trvali na svém stanovisku. Dále dáváme Vám v úvahu, nebude-li vhodno, abyste si 

vyžádali některého člena naší strany z Londýna, aby byl poslán k Vašim jednáním. 

Sám za svou osobu dodávám, že bych v tom případě radil poslat Fürtha nebo 

Klecandu. Pokud jde o naši stranu, trváme přirozeně na celostátním jejím 

charakteru. (…)”.535 

H. Ripka se prostřednictvím J. Stránského vyslovoval proti tomu, aby se 

předsedou vlády stal Z. Fierlinger. Dne 26. března 1945 přišla Ripkovi další zpráva 

od J. Stránského, ve které H. Ripku informoval, že komunisté trvají na tom, aby se 

Z. Fierlinger stal předsedou vlády. Jako jediná alternativa se za stávajících jednání 

podle J. Stránského jevila možnost premiérství B. Laušmana, což však podle J. 

Stránského vzbuzovalo rozpaky i národních socialistů.536 

 Političtí představitelé, kteří zůstali v Londýně, mezi nimiž byl kromě H. 

Ripky a J. Slávika také J. Fürth, V. Klecanda, P. Maxa a další, se ještě 29. března 

1945 prostřednictvím J. Stránského pokoušeli ovlivnit moskevská jednání. 

Domnívali se, že by bylo lepší, aby se ministerským předsodou stal raději K. 

Gottwald než Z. Fierlinger. V otázce Slovenska se vyslovili proti dualismu a 

odvolávali se na to, že bez zástupců z českých zemí není nikdo oprávněn 

                                                 
534 Cesta ke Květnu, c. d., díl I., dok. 127: Depeše F. Hály H. Ripkovi do Londýna, 19. března 1945. Dne 23. 
března 1945 odeslal H. Ripkovi do Londýna depeši J. Smutný, který ho informoval o politických jednáních 
E. Beneše se zástupci SNR, srov. tamtéž, dok. 128.  
535 Tamtéž, díl I., dok. 129 a pozn. č. 4 k tomuto dokumentu. 
536 AÚSD, f. Hubert Ripka, k. 34: Zpráva J. Stránského H. Ripkovi, 26. března 1945. 
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rozhodnout o budoucí vnitropolitické struktuře státu.537 Jejich žádosti však již na 

průběh jednání neměly vliv. Pro národněsocialistickou delegaci nebylo při 

moskevských jednáních nejšťastnější, že H. Ripka jako schopný vyjednavač 

nemohl přímo zasahovat do probíhajících rozhovorů. Koordinace národních 

socialistů, kteří zůstali v Londýně s těmi, kteří odjeli do Moskvy, která se 

odehrávala pouze prostřednictvím písemného styku, byla komplikací, která mohla 

jedině prospět vyjednávací převaze komunistů. H. Ripka však hodlal dostát svým 

povinnostem v exilovém ministerstvu zahraničních věcí, kterými ho v Londýně 

pověřil E. Beneš, tedy likvidací československého exilového zřízení. O tom svědčí 

také skutečnost, že sám doporučoval, aby do Moskvy odjel J. Fürth nebo V. 

Klecanda. 

 Dne 29. března 1945 byl v Moskvě podepsán Závěrečný návrh struktury a 

organizace nové československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků, podle 

kterého se H. Ripka měl stát ministrem zahraničního obchodu (stalo se tak 

jmenovacím dekretem prezidenta republiky ze dne 4. dubna 1945), státním 

tajemníkem v tomto ministerstvu byl jmenován Ján Lichner. Ministerstvo 

zahraničních věcí zůstalo v rukách J. Masaryka a státním tajemníkem se zde stal 

Vlado Clementis. Ministerstvo informací získal komunista V. Kopecký. Za 

nepřítomného H. Ripku podepsal v Moskvě složení vlády J. Stránský.538 

 Rezortem zahraničního obchodu H. Ripka příliš nadšen nebyl. V rozhovoru 

s L. Feierabendem vyjádřil obavu, že prostřednictvím V. Clementise budou mít 

komunisté v ruce šifru, a tím celé ministerstvo zahraničních věcí, v němž se J. 

Masaryk stane jen loutkou. H. Ripka vyjádřil roztrpčení nad tím, že poté, co se 

zapracoval v zahraniční politice, dostane zahraniční obchod, jemuž nerozumí a 

který ho nebaví.539 

 

Koncem března musel H. Ripka v Londýně řešit nepříjemnou situaci. Dne 

28. března 1945 měla odjet z Velké Británie do Košic první skupina státních 

úředníků a zahraničních diplomatů. Po třetí hodině odpoledne se k Ripkovi 

dostavil sovětský chargé d´affaires I. A. Čičajev a vyložil mu situaci v Košicích a 

                                                 
537 Srov.: Cesta ke Květnu, c. d., díl I., sv. I., dok. 135: Zápis o jednání české a slovenské delegace o složení 
nové československé vlády, 27. března 1945, s. 441. 
538 Cesta ke Květnu, c. d., díl I., sv. I., dok 137: Závěrečný návrh struktury a organizace nové československé 
vlády Národní fronty Čechů a Slováků, 28. března 1945.  
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okolí. Potom Čičajev dodal, že sovětský zástupce v Mezispojenecké kontrolní 

komisi v Bukurešti dostal instrukce, aby se členům diplomatického sboru nedalo 

povolení k průjezdu Rumunskem. H. Ripka vyjádřil politování, že tak důležitá 

informace byla sdělena jen několik hodin před odjezdem všech z Londýna.540 

H. Ripka se hned poté spojil s britským vyslancem P. Nicholsem, který o 

vzniklé situaci informoval Foreign Office. Reakce Foreign Office byla velmi 

nepříznivá. Ripkovi bylo prostřednictvím P. Nicholse vzkázáno, že je také věcí i 

odpovědností československé vlády, jak se v této otázce rozhodne. H. Ripkovi 

nezbylo než diplomatickou cestou zažehnat vznikající rozpor. Odpověděl Britům, 

že otázku nelze takto stavět, protože jde o průchod přes území rumunského státu 

a protože československá vláda je podle smlouvy z 8. května 1944 povinna 

přihlížet ke stanovisku sovětských vojenských autorit, neboť území, o které jde, je 

formálně stále ještě vojenskou zónou. S ohledem na stanovisko sovětských 

vojenských autorit proto podle H. Ripky československá vláda nemůže na sebe 

vzít odpovědnost, aby za těchto okolností radila k odjezdu diplomatického sboru. 

Zároveň poukázal na to, že by se diplomatický sbor mohl ocitnout v situaci, že by 

se nemohl vylodit nebo že by zůstal někde na cestě.541 

P. Nichols v tomto smyslu za přítomnosti H. Ripky telefonoval na Foreign 

Office, načež bylo rozhodnuto o odkladu odjezdu. R. E. Schönfeld a J. Bruins z 

americké ambasády, kteří se dostavili k Ripkovi, rovněž vzali na vědomí, že se 

odjezd diplomatů odkládá. Následně H. Ripka oznámil odklad odjezdu belgickému 

a nizozemskému vyslanci a francouzskému chargé d´affaires. H. Ripka informoval 

E. Beneše do Moskvy, že celá věc vyvolala u Britů, Američanů i ostatních krajně 

nepříznivý dojem. Podle H. Ripky nepříznivě působilo, že tak závážné sdělení 

dostali v poslední chvíli bezprostředně před odjezdem. Velké nesnáze pak 

způsobilo, že zavazadla diplomatů a československých úředníků byla již na lodi a 

že se v poslední chvíli museli Britové postarat o to, aby tato zavazadla byla 

vytříděna a aby byla vrácena na pevninu. H. Ripka v této souvislosti upozorňoval 

E. Beneše, že se celá záležitost zřejmě neobejde bez nepříznivých ohlasů v tisku.  

                                                                                                                                                    
539 Feierabend, L.: Soumrak československé demokracie. Londýn, Rozmluvy, 1988, díl II., s. 265.  
540 NA, f. Hubert Ripka, k. 130, 1-9-15: Zpráva pro E. Beneše o odjezdu diplomatického sboru do ČSR, 28. 
března 1945. Zaznamenal I. Ducháček.  
541 Tamtéž. 
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Nakonec informoval H. Ripka o rozhodnutí, že diplomatický sbor nepojede s 

touto lodí také I. A. Čičajeva, který mu odpověděl, že to bude telegrafovat své 

vládě. H. Ripka Čičajevovi zdůraznil, že jednání, které musel vést s Brity, bylo 

velmi obtížné. Čičajev k tomu poznamenal, že dobře chápe v jak nesnadné situaci 

se Ripka ocitl.542 

 

 Poté, co se J. Masaryk vrátil z moskevských jednání do Londýna, 

připravoval se H. Ripka na odjezd do vlasti. Dne 16. dubna 1945 zaslal do Košic 

depeši novému předsedovi vlády Z. Fierlingerovi. H. Ripka oznámil, že již čeká jen 

na vyřízení formalit, aby mohl odjet a proto považoval za nutné, aby vláda určila v 

Londýně nějakého politického delegáta, který by řídil československé úřady a 

služby ve Velké Británii, Francii, popřípadě ve Spojených státech. Podle H. Ripky 

byla řada otázek, např. repatriace, nábor československých zajatců, kteří byli 

osvobozeni v Německu, sociální péče, činnost v UNRRA, styk s Evropskou komisí 

a jinými mezispojeneckými komisemi, péče o československou vojenskou 

jednotku a letce na Západě, finanční a úvěrové jednání s Brity, které nemohli 

vyřizovat jen vyslanci a jež měl podle H. Ripky rozhodovat vládní delegát 

(jmenovaný vládou nebo prezidentem na návrh vlády), který by dával instrukce 

zastupitelským úřadům a jiným službám ve V. Británii a ve Francii.543  

Takové opatření bylo podle H. Ripky nutné aspoň na dobu, dokud nebude 

zajištěn denní telegrafický styk a letecké spojení mezi vládou v Košicích a 

Londýnem. Ripka žádal Z. Fierlingera, aby zvážil jeho návrh a aby o něm vláda co 

nejrychleji rozhodla. S Ripkovým návrhem vyjádřili souhlas J. Masaryk a A. 

Hodinová.544 Ripkova žádost o rychlé projednání se však nesetkala s úspěchem, a 

tak musel v Londýně zůstat přece jen déle než původně zamýšlel.  

 

 

 

 
 
                                                 
542 Tamtéž. 
543 NA, f. Hubert Ripka, k. 132, 1-9-22: Depeše H. Ripky Z. Fierlingerovi, 16. dubna 1945. Dokument he 
otištěn jako Příloha XXIX. 
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6. 7. Květnové povstání a návrat do Prahy 
 
 Dne 29. dubna 1945 se v Praze konala ustavující schůze České národní 

rady (ČNR), která navazovala na předchozí aktivity domácích ilegálních 

organizací. Po odjezdu J. Masaryka z Londýna do San Francisca udržoval 

prostřednictvím vojenské radiové ústředny spojení s ČNR z Londýna Hubert 

Ripka. H. Ripka se v následujících dnech dostal do choulostivé situace, protože 

neměl možnost přímého kontaktu s E. Benešem a vládou. Šifrované depeše 

chodily přes československé vyslanectví v Moskvě, což fakticky znamenalo, že 

byly k dispozici i sovětské straně. Navíc zprávy a instrukce dostával H. Ripka z 

Košic jen zřídka, a tak byl nucen rozhodovat sám s tím, že vláda bude 

informována až dodatečně. Několikadenní zpoždění při výměně informací mezi 

Londýnem a Košicemi mělo při rychle se měnící situaci v Praze zásadní význam. 

V některých případech tak musel H. Ripka jménem prezidenta republiky sám 

komunikovat s představiteli České národní rady. Ripka však tohoto postavení 

nijakým způsobem nezneužil, naopak radil představitelům ČNR maximální 

obezřetnost a opatrnost, zdůrazňoval politickou autoritu košické vlády a prezidenta 

E. Beneše. Ve svých rozhlasových projevech zároveň legitimizoval ČNR jako 

představitelku veřejné moci. 

 Dne 5. května 1945 od 20 hodin 45 minut zazněl z československé relace 

BBC téměř čtvrthodinový projev H. Ripky do vlasti, ke kterému připojil pokyny pro 

nadcházející hodiny a dny. „Teď však pozor! Všichni Pražané, všichni Češi od 

Šumavy k Jeseníkům, teď pozor! Radost nesmí oslabit Vaši bdělost a bojovnost. 

Nepřítel je dosud v naší zemi, nepřítel je dosud v Praze. Prvním příkazem chvíle je 

boj! Boj všemi prostředky a v nejrozsáhlejším měřítku. Všechny Vaše akce se 

musí podřídit železným zákonům boje. A tímto zákonem boje je především kázeň, 

naprostá, důsledná kázeň.”545 

 Hubert Ripka vyzval občany, aby se řídili výzvami a deklaracemi prezidenta 

republiky a vlády, aby se řídili příkazy České národní rady a aby dbali pokynů 

                                                                                                                                                    
544 Tamtéž. 
545 Archiv Českého rozhlasu (dále AČRo), zvukový záznam AF00701/3, Projev H. Ripky, 5. května 1945. 
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místních národních výborů. H. Ripka zároveň oznámil, že ČNR se v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku ujímá do příchodu prezidenta a vlády veřejné moci. Vyzval 

rovněž k tomu, aby občané vyslali své zástupce do národních výborů. Proti 

Němcům se v nadcházejících chvílích mělo podle Ripkových pokynů postupovat v 

organizovaných, dobře vedených a promyšlených akcích. Před Němci měl být 

bráněn věřejný i soukromý majetek; podle Ripkových pokynů měly být obsazeny 

důležité objekty, zejména pošty, radiové stanice, nádraží a dopravní prostředky, 

skladiště zbraní a munice, zneškodněni a zajištěni měli být zrádci.546 

 I přesto, že Ripkovy hlasové dispozice a dikce řeči nepatřily mezi 

československými exilovými politiky k nejdůraznějším, měl závěr projevu silný 

emotivní náboj s cílem mobilizovat veškeré síly k rozhodujícímu zápasu: „Všichni, 

bez výjimky všichni, všude, v Praze i kdekoli jinde, dejte se v ukázněné 

odhodlanosti k dispozici národním výborům a všem vlasteneckým organizacím. 

Všichni si pomáhejte! Všichni bojujte! Všichni k sobě věrně stůjte! (…) Bijte 

Němce! Zabíjejte, nikoho neživte! Sláva Praze! Sláva českým bojovníkům! Sláva 

československým vlastencům! Ať žije prezident Beneš! Ať žije republika!”547 

 Dne 6. května před půl jedenáctou dopoledne dorazila do Londýna depeše 

pro H. Ripku. Česká národní rada v ní žádala, aby H. Ripka upozornil vrchní 

spojenecké velení, že pomoc Praze musí přijít do poledne téhož dne. H. Ripka v 

této záležitosti informoval amerického vyslance R. E. Schönfelda a britského 

vyslance P. Nicholse.548 Rozhodnutí však naráželo spíše na politické než vojenské 

komplikace. Bez úspěchu tak zůstaly Ripkovy snahy přesvědčit zejména britské 

politické představitele, aby bylo dbáno také politických důsledků a aby americká 

armáda vstoupila dále do českého vnitrozemí a aby pomohla osvobodit Prahu. 

  

Dne 7.  května 1945 zaslal z Londýna H. Ripka radiotelegrafickou depeši 

České národní radě. Již 5. května ve večerních hodinách se totiž na území Prahy 

objevili první vojáci z Ruské osvobozenecké armády, kteří si podílem na povstání 

chtěli zajistit větší šanci na záchranu před sovětskou armádou. H. Ripka v depeši 

vybídl ke krajní opatrnosti vůči pomoci ruských jednotek pod vedením 

                                                 
546 Tamtéž. 
547 Tamtéž. Po ukončení Ripkova projevu vyzval hlasatel všechny, kdo poslouchají, aby pomohli bojujícím 
povstalcům.  
548 Kokoška, S.: Praha v květnu 1945. Praha, Lidové noviny, 2005, s. 190. 
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Vlasovových důstojníků. H. Ripka upozornil na to, že Vlasov je pokládán Sověty 

za zrádce. Doporučil proto možnou spolupráci s ruskými vojáky, ale zdrženlivost 

vůči důstojníkům. Podle H. Ripky měli být důstojníci zadrženi, aby nevznikly 

komplikace se Sověty.549 

 V obdobném smyslu promluvil H. Ripka ještě téhož dne v rozhlasu. Ripka 

varoval před všemi zrádci, kolaboranty a některými bývalými ruskými důstojníky ve 

službách německé armády, kteří se chtěli v poslední chvíli zachránit. H. Ripka 

vyzval k tomu, aby byl až do konce důsledně odmítnut každý, kdo jakkoli 

spolupracoval s Němci.550 

  

 Jen několik hodin po půlnoci na 9. května 1945 dosáhly první jednotky 

Rudé armády okrajových částí Prahy. Již k obyvatelům osvobozené Prahy a 

osvobozeného Československa pronesl H. Ripka svůj rozhlasový projev. „Zase 

jsme svobodni! Dějinná spravedlnost a nezdolná životnost našich národů 

triumfovaly v zápase demokracie, slušnosti a lidství, proti nejstrašnější mocnosti 

temna a zla, jakou dosud znaly dějiny.”551 

 H. Ripka připomněl boj studentů na podzim roku 1939, zmínil Lidice, 

Ležáky, Heydrichův, Daluegův a Frankův teror, koncentrační tábory, Slovenské 

národní povstání, činnost československých letců v západní Evropě a konečně 

Pražské povstání, které označil za jeden z nejvrcholnějších bojových a válečných 

činů československého národa za války.552  

 Naposledy se Hubert Ripka ozval z československého vysílání v BBC dne 

11. května 1945 večer, kdy se rozloučil s posluhači, poděkoval britské rozhlasové 

společnosti, britské vládě a zejména W. Churchillovi. H. Ripka vyjádřil naději, že 

přátelství mezi Velkou Británií a Československem, které bylo za války upevněno 

jako nikdy předtím, zůstane trvalým a pevným poutem mezi oběma národy.553 

 

                                                 
549 Kokoška, S.: Praha v květnu 1945, c. d., s. 182. 
550 AČRo, zvukový záznam AF00701/7, Projev H. Ripky, 7. května 1945. 
551 AČRo, zvukový záznam AF00701/8, Projev H. Ripky, 9. května 1945. 
552 Tamtéž. Na závěr pozdravil H. Ripka J. V. Stalina, W. Churchilla, H. Trumana, Ch. de Gaulla a vzdal 
hold spojeneckým armádám, E. Benešovi a Československé republice.  
553 NA, f. Hubert Ripka, k. 87, 1-2-12-2: Záznam rozhlasového projevu H. Ripky, 11. května 1945. Již 8. 
května 1945 zaslal H. Ripka jménem československé vlády W. Churchillovi děkovný dopis, ve kterém 
vyzdvihl zejména Churchillův postoj v letech 1938-1939. Archiv Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky (AMZV), Londýnský archiv (LA), k. 542: Dopis H. Ripky W. Churchillovi, 8. května 1945.  
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 Od 10. května 1945 činil Hubert Ripka závěrečné přípravy na odjezd do 

Československa. V úvahu připadalo několik variant. Za nejlepší považoval H. 

Ripka cestu z Londýna do Bukurešti a odtud na Slovensko, kde by se s I. 

Ducháčkem, který měl Ripku doprovázet, připojil k prezidentovi a vládě. H. Ripka 

zvažoval rovněž cestu přes Moskvu, kde by mohl ve své nové funkci ministra 

zahraničního obchodu navázat bližší styky s příslušnými sovětskými činiteli. Dne 

12. května 1945 proto zažádal sovětské vyslanectví o tranzitní vízum přes Baku a 

Moskvu na osvobozené československé území.554 

 Ripkův odjezd byl však pozdržen. Dne 16. května 1945 se v Praze konalo 

slavnostní uvítání E. Beneše, ani toho se však H. Ripka nemohl zúčastnit. Podle 

P. Zenkla, který se v Londýně – poté, co byl osvobozen z šestileté internace v 

Buchenwaldu -  připravoval na odjezd do Československa, se jednalo o úmyslnou 

inscenaci komunistů. Z důvodu předstírané poruchy letadla vzniklo zdržení, takže 

se H. Ripka, P. Zenkl a další vrátili do Prahy až 17. května 1945. Na mezipřistání v 

Plzni byli navíc zdrženi návštěvou hrobů padlých vojínů, takže do Prahy přiletěli až 

v odpoledních hodinách.555 

 Ihned po krátkém přivítání s matkou a sestrou odjel Hubert Ripka na první 

veřejnou schůzi národněsocialistické strany.556 Na tribuně se sešli H. Ripka a P. 

Zenkl s P. Drtinou, J. Stránským, J. Davidem, F. Klátilem, F. Zemínovou a dalšími. 

Začalo nové období československých dějin a před Hubertem Ripkou se objevily 

nové úkoly a problémy československé zahraniční i vnitřní politiky.  

 

 

 

                                                 
554 AMZV, Londýnský archiv důvěrný (LA-dův.), k. 245, č. 3968/III/2/d/45, 12. května 1945. 
555 Zenkl, P.: Mozaika vzpomínek. Olomouc, Centrum pro československá exilová studia, 1998, s. 89-90, 97. 
Společně s H. Ripkou odcestovali dne 17. května 1945 bývalí zaměstnanci londýnského ministerstva 
zahraničních věcí V. Paleček a T. Leierová, srov.: AMZV, LA-dův., k. 245, č. 15785/45: Věc – Ministr H. 
Ripka, V. Paleček a T. Leierová: odjezd do ČSR, 18. května 1945. 
556 Otec H. Ripky zemřel již roku 1941. Sestra s matkou byly od počátku roku 1943 zadržovány v 
internačním táboře ve Svatobořicích u Kyjova, který byl určen pro rodinné příslušníky lidí, kteří se podle 
údajů Gestapa účastnili v zahraničí boje proti Německu. O stavu matky a sestry informoval H. Ripku 
příležitostně M. Hanák z Turecka, který získával informace od J. Doležala, ředitele Omnipolu v Istanbulu. 
Režim v internačním táboře ve Svatobořicích byl poměrně mírný, jednalo se v podstatě o omezení osobní 
svobody. H. Ripka přes M. Hanáka zasílal do protektorátu peníze, které pak byly použity na potraviny pro 
matku a sestru, jejichž zaslání bylo přípustné. Pochopitelně se to dělo tak, aby nebylo patrné, od koho byly 
finance získány. NA, f. Hubert Ripka, k. 177, inv č. 1-45-14-4 a 1-45-14-5. Depeše M. Hanáka z 25. 
listopadu 1943, ve které jsou obsaženy informace o rodinných příslušnících nejen H. Ripky, ale i dalších čs. 
exilových představitelů viz Příloha XXVI. 
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